
Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zadania oraz w∏aÊciwoÊç organów i jednostek or-
ganizacyjnych w zakresie dotyczàcym p∏atnoÊci
bezpoÊredniej, p∏atnoÊci uzupe∏niajàcej oraz p∏at-
noÊci cukrowej, okreÊlonych w przepisach:

a) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 wrzeÊnia 2003 r. ustanawiajàcego wspólne
zasady dla systemów wsparcia bezpoÊredniego
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawia-
jàcego okreÊlone systemy wsparcia dla rolni-
ków oraz zmieniajàcego rozporzàdzenia (EWG)
nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE)
nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE)
nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE)
nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG)
nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE
L 270 z 21.10.2003, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40,
str. 269, z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzà-
dzeniem nr 1782/2003”,

b) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia
21 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcego szczegó∏o-
we zasady wdra˝ania wzajemnej zgodnoÊci,
modulacji oraz zintegrowanego systemu admi-
nistracji i kontroli przewidzianych w rozporzà-
dzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiajàcym
wspólne zasady dla systemów pomocy bezpo-
Êredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz
okreÊlonych systemów wsparcia dla rolników
(Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 44, str. 243, z póên. zm.), zwanego da-
lej „rozporzàdzeniem nr 796/2004”,

c) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1973/2004
z dnia 29 paêdziernika 2004 r. ustanawiajàcego
szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do sys-
temów wsparcia przewidzianych w tytu∏ach IV
i IVa tego rozporzàdzenia oraz wykorzystania
od∏ogowanych gruntów do produkcji surow-
ców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1,
z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 1973/2004”;

2) zasady i tryb:

a) przyznawania rolnikom p∏atnoÊci bezpoÊred-
niej, p∏atnoÊci uzupe∏niajàcej oraz p∏atnoÊci cu-
krowej,

b) przeprowadzania kontroli,

c) wyp∏aty rolnikom p∏atnoÊci bezpoÊredniej, p∏at-
noÊci uzupe∏niajàcej oraz p∏atnoÊci cukrowej

— w zakresie nieokreÊlonym w przepisach Unii Eu-
ropejskiej, o których mowa w pkt 1, lub przewi-
dzianym w tych przepisach do okreÊlenia przez
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) dzia∏ka rolna — dzia∏k´ w rozumieniu art. 2
pkt 1a rozporzàdzenia nr 796/2004, o powierzchni
nie mniejszej ni˝ 0,1 ha;

2) gospodarstwo rolne — gospodarstwo w rozumie-
niu art. 2 lit. b rozporzàdzenia nr 1782/2003, znaj-
dujàce si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) normy — normy w rozumieniu art. 2 pkt 33 rozpo-
rzàdzenia nr 796/2004;

4) p∏atnoÊç bezpoÊrednia — jednolità p∏atnoÊç ob-
szarowà, o której mowa w art. 143b ust. 1 rozpo-
rzàdzenia nr 1782/2003, oraz p∏atnoÊç do upraw ro-
Êlin energetycznych, o której mowa w art. 88 tego
rozporzàdzenia;

5) p∏atnoÊç uzupe∏niajàca — uzupe∏niajàcà krajowà
p∏atnoÊç bezpoÊrednià, o której mowa
w art. 143c rozporzàdzenia nr 1782/2003;

6) p∏atnoÊç cukrowa — oddzielnà p∏atnoÊç z tytu∏u
cukru, o której mowa w art. 143ba ust. 1 rozporzà-
dzenia nr 1782/2003;

7) rolnik — rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporzà-
dzenia nr 1782/2003;

8) trwa∏e u˝ytki zielone — trwa∏e u˝ytki zielone w ro-
zumieniu art. 2 pkt 2 rozporzàdzenia nr 796/2004;

9) grunty rolne — grunty kwalifikujàce si´ zgodnie
z art. 143b ust. 4 rozporzàdzenia nr 1782/2003 do
obj´cia jednolità p∏atnoÊcià obszarowà, o której
mowa w art. 143b ust. 1 tego rozporzàdzenia;

10) wnioskodawca — wnioskodawc´ w rozumieniu
art. 23 rozporzàdzenia nr 1973/2004;

11) pierwsza jednostka przetwórcza — pierwszà jed-
nostk´ przetwórczà w rozumieniu art. 23 rozporzà-
dzenia nr 1973/2004;

12) podmiot skupujàcy — podmiot skupujàcy w rozu-
mieniu art. 23 rozporzàdzenia nr 1973/2004.

Art. 3. 1. Z zastrze˝eniem zasad i warunków okre-
Êlonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mo-
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USTAWA

z dnia 26 stycznia 2007 r.

o p∏atnoÊciach do gruntów rolnych i p∏atnoÊci cukrowej1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 29 grudnia

1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, ustaw´ z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajo-
wym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
p∏atnoÊci oraz ustaw´ z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokom-
ponentach i biopaliwach ciek∏ych.



wa w art. 1 pkt 1, do post´powaƒ w sprawach indywi-
dualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego,
chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej.

2. W post´powaniu w sprawach dotyczàcych p∏at-
noÊci bezpoÊredniej, p∏atnoÊci uzupe∏niajàcej oraz
p∏atnoÊci cukrowej organ administracji publicznej:

1) stoi na stra˝y praworzàdnoÊci;

2) jest obowiàzany w sposób wyczerpujàcy rozpa-
trzyç ca∏y materia∏ dowodowy;

3) udziela stronom, na ich ˝àdanie, niezb´dnych po-
uczeƒ, co do okolicznoÊci faktycznych i prawnych,
które mogà mieç wp∏yw na ustalenie ich praw
i obowiàzków b´dàcych przedmiotem post´powa-
nia;

4) zapewnia stronom, na ich ˝àdanie, czynny udzia∏
w ka˝dym stadium post´powania; przepisu art. 81
Kodeksu post´powania administracyjnego nie sto-
suje si´.

3. Strony oraz inne osoby uczestniczàce w post´-
powaniu, o którym mowa w ust. 2, sà obowiàzane
przedstawiaç dowody oraz dawaç wyjaÊnienia co do
okolicznoÊci sprawy zgodnie z prawdà i bez zatajania
czegokolwiek; ci´˝ar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Art. 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, zwana dalej „Agencjà”, akredytowana na pod-
stawie odr´bnych przepisów jako agencja p∏atnicza,
realizuje zadania i kompetencje agencji p∏atniczej
okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej, o których
mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie p∏atnoÊci bezpoÊred-
niej, p∏atnoÊci uzupe∏niajàcej oraz p∏atnoÊci cukrowej,
uregulowanych w niniejszej ustawie.

Art. 5. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji
jest w∏aÊciwy w sprawach dotyczàcych p∏atnoÊci bez-
poÊredniej i p∏atnoÊci uzupe∏niajàcej, zwanych dalej
„p∏atnoÊciami”, oraz p∏atnoÊci cukrowej, chyba ˝e
przepisy ustawy stanowià inaczej.

2. W∏aÊciwoÊç miejscowà kierownika biura powia-
towego Agencji ustala si´ wed∏ug miejsca zamieszka-
nia lub siedziby rolnika.

Art. 6. 1. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji
Rynku Rolnego jest:

1) w∏aÊciwym organem w rozumieniu rozporzàdze-
nia nr 1973/2004, w zakresie dotyczàcym podmio-
tów skupujàcych i pierwszych jednostek przetwór-
czych, okreÊlonych przepisami tego rozporzàdze-
nia, chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej;

2) w∏aÊciwy w sprawach dotyczàcych zatwierdzania
i cofania zatwierdzania podmiotów skupujàcych
i pierwszych jednostek przetwórczych, o którym
mowa w rozporzàdzeniu nr 1973/2004.

2. W∏aÊciwoÊç miejscowà dyrektora oddzia∏u tere-
nowego Agencji Rynku Rolnego w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1, ustala si´ wed∏ug miejsca za-
mieszkania lub siedziby podmiotu skupujàcego albo
pierwszej jednostki przetwórczej.

Art. 7. 1. Rolnikowi przys∏uguje p∏atnoÊç bezpo-
Êrednia na b´dàce w jego posiadaniu grunty rolne,
wchodzàce w sk∏ad gospodarstwa rolnego, kwalifiku-
jàce si´ do obj´cia p∏atnoÊciami bezpoÊrednimi zgod-
nie z art. 143b ust. 4 zdanie drugie rozporzàdzenia
nr 1782/2003, je˝eli:

1) posiada dzia∏ki rolne o ∏àcznej powierzchni nie
mniejszej ni˝ okreÊlona dla Rzeczypospolitej
Polskiej w za∏àczniku XX do rozporzàdzenia
nr 1973/2004;

2) utrzymuje wszystkie grunty rolne zgodnie z nor-
mami;

3) zosta∏ mu nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci.

2. Rolnikowi, który w danym roku spe∏nia warunki
do przyznania jednolitej p∏atnoÊci obszarowej, o której
mowa w art. 143b ust. 1 rozporzàdzenia nr 1782/2003,
zwanej dalej „jednolità p∏atnoÊcià obszarowà”, przy-
s∏ugujà p∏atnoÊci uzupe∏niajàce do powierzchni
upraw:

1) chmielu;

2) roÊlin przeznaczonych na pasz´ uprawianych na
trwa∏ych u˝ytkach zielonych;

3) innych roÊlin.

3. Rolnikowi, który spe∏nia warunki okreÊlone
w rozdziale 8 rozporzàdzenia nr 1973/2004, przys∏ugu-
je p∏atnoÊç do upraw roÊlin energetycznych, z tym ˝e:

1) umowa, o której mowa w art. 26 rozporzàdzenia
nr 1973/2004, powinna byç zawarta z podmiotem
skupujàcym albo pierwszà jednostkà przetwórczà,
które zosta∏y zatwierdzone w rozumieniu tego roz-
porzàdzenia;

2) p∏atnoÊç przys∏uguje równie˝ w przypadkach,
o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 1973/2004;

3) iloÊç roÊlin energetycznych, którà wnioskodawca:

a) dostarczy∏ do zatwierdzonych podmiotów,
o których mowa w pkt 1, lub

b) wykorzysta∏ lub przetworzy∏ na cele energetycz-
ne w gospodarstwie

— jest równa co najmniej plonowi reprezentatyw-
nemu.

4. WysokoÊç p∏atnoÊci w danym roku kalendarzo-
wym ustala si´ jako iloczyn deklarowanej przez rolni-
ka powierzchni kwalifikujàcej si´ do obj´cia p∏atno-
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Êciami, po uwzgl´dnieniu zmniejszeƒ wynikajàcych ze
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci, i stawek p∏atnoÊci
na 1 ha tej powierzchni.

5. Ka˝da z p∏atnoÊci za dany rok kalendarzowy mo-
˝e byç przyznana tylko raz.

6. W przypadku gdy dzia∏ka rolna stanowi przed-
miot posiadania samoistnego i posiadania zale˝nego,
p∏atnoÊci przys∏ugujà posiadaczowi zale˝nemu.

7. W przypadku gdy dzia∏ka rolna jest przedmio-
tem wspó∏posiadania, p∏atnoÊci przys∏ugujà temu
wspó∏posiadaczowi, na którego pozostali wspó∏posia-
dacze wyrazili pisemnà zgod´.

8. Zgod´, o której mowa w ust. 7, do∏àcza si´ do
wniosku o przyznanie p∏atnoÊci.

Art. 8. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji
przyjmuje:

1) sk∏adane przez wnioskodawców: informacje, de-
klaracje i powiadomienia, o których mowa w roz-
porzàdzeniu nr 1973/2004;

2) przekazywane przez w∏aÊciwe organy innych
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej informa-
cje, o których mowa w art. 34 ust. 3 akapit drugi
rozporzàdzenia nr 1973/2004.

2. Informacje, deklaracje i powiadomienia, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, sk∏ada si´ na formularzach
opracowanych i udost´pnionych przez Agencj´.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do informa-
cji, deklaracji i powiadomieƒ zwiàzanych z wykorzy-
stywaniem lub przetwarzaniem roÊlin energetycznych
na cele energetyczne w gospodarstwie w zakresie,
w jakim do wnioskodawcy stosuje si´ odpowiednio
przepisy rozporzàdzenia nr 1973/2004 dotyczàce pod-
miotów skupujàcych lub pierwszych jednostek prze-
twórczych.

4. Wnioskodawcy wykorzystujàcy lub przetwarza-
jàcy roÊliny energetyczne na cele energetyczne w go-
spodarstwie sk∏adajà do dyrektora oddzia∏u terenowe-
go Agencji Rynku Rolnego, w∏aÊciwego wed∏ug ich
miejsca zamieszkania lub siedziby, w szczególnoÊci:

1) kopie deklaracji, o których mowa w art. 25
ust. 2 lit. a rozporzàdzenia nr 1973/2004, oraz infor-
macje o zmianie tej deklaracji;

2) informacje i powiadomienia, o których mowa
w art. 29 rozporzàdzenia nr 1973/2004;

3) informacje, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozpo-
rzàdzenia nr 1973/2004.

5. Podmioty skupujàce, pierwsze jednostki prze-
twórcze i wnioskodawcy, o których mowa w ust. 4,
sk∏adajà informacje i powiadomienia okreÊlone
w przepisach rozporzàdzenia nr 1973/2004 do dyrekto-
ra oddzia∏u terenowego Agencji Rynku Rolnego, na
formularzach opracowanych i udost´pnionych przez

Agencj´ Rynku Rolnego, z tym ˝e informacje, o któ-
rych mowa w art. 34 ust. 3 akapit pierwszy rozporzà-
dzenia nr 1973/2004, sk∏ada si´ równie˝ do kierowni-
ka biura powiatowego Agencji, w∏aÊciwego wed∏ug
miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu.

Art. 9. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji
jest w∏aÊciwy w sprawach:

1) wyra˝ania zgody na zmian´ lub rozwiàzanie umo-
wy albo zmian´ deklaracji w przypadku, o którym
mowa w art. 28 rozporzàdzenia nr 1973/2004;

2) wyra˝ania zgody na dostaw´ mniejszej iloÊci ro-
Êlin energetycznych ni˝ iloÊci odpowiadajàce plo-
nowi reprezentatywnemu zgodnie z art. 31 ust. 2
akapit trzeci rozporzàdzenia nr 1973/2004.

2. Za∏atwienie sprawy, o której mowa w ust. 1, na-
st´puje w drodze decyzji, wydawanej na pisemny
wniosek wnioskodawcy, sk∏adany na formularzu opra-
cowanym i udost´pnionym przez Agencj´.

Art. 10. 1. Wojewódzki inspektor jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych dokonuje zwa˝enia lub
pomiaru surowców, o którym mowa w art. 25 ust. 2
lit. b rozporzàdzenia 1973/2004, na pisemny wniosek
wnioskodawcy.

2. Dat´ i miejsce dokonania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor jakoÊci handlo-
wej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych ustala z wniosko-
dawcà.

3. Wojewódzki inspektor jakoÊci handlowej artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych potwierdza dokonanie czyn-
noÊci, o których mowa w ust. 1, w deklaracji okreÊlo-
nej w art. 31 ust. 1 rozporzàdzenia nr 1973/2004, poda-
jàc dat´ i miejsce dokonania tych czynnoÊci oraz ma-
s´ lub obj´toÊç surowców.

4. Za dokonanie czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, pobiera si´ op∏aty.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki op∏at za do-
konanie czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, majàc na
wzgl´dzie zakres i rodzaj czynnoÊci.

Art. 11. 1. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji
Rynku Rolnego dokonuje, w drodze decyzji, zatwier-
dzenia podmiotu skupujàcego lub pierwszej jednostki
przetwórczej, je˝eli spe∏niajà one warunki zapewniajà-
ce spe∏nienie kryteriów zatwierdzenia, o których mo-
wa w rozporzàdzeniu nr 1973/2004.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki, jakie powinny spe∏niaç zatwierdzone podmioty sku-
pujàce i zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze,
w tym warunki niezb´dne do dokonania zatwierdze-
nia, majàc na wzgl´dzie specyfik´ prowadzonej przez
te podmioty dzia∏alnoÊci oraz zapewnienie prawid∏o-
wego przyznawania p∏atnoÊci do upraw roÊlin energe-
tycznych i w∏aÊciwego przetwarzania tych roÊlin na
produkty energetyczne.
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Art. 12. 1. Zatwierdzenia dokonuje si´ na pisemny
wniosek podmiotu skupujàcego albo pierwszej jed-
nostki przetwórczej, sk∏adany na formularzu opraco-
wanym i udost´pnionym przez Agencj´ Rynku Rolne-
go.

2. Wniosek o dokonanie zatwierdzenia zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu
oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), je˝eli zosta∏ nadany, a w przypadku oso-
by fizycznej równie˝ numer ewidencyjny po-
wszechnego elektronicznego systemu ewidencji
ludnoÊci (PESEL);

3) numer identyfikacyjny podmiotu, o którym mowa
w przepisach o krajowym systemie ewidencji pro-
ducentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, je˝eli
zosta∏ nadany;

4) okreÊlenie:

a) rodzaju i zakresu wykonywanej dzia∏alnoÊci,

b) miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci;

5) informacj´ o urzàdzeniach s∏u˝àcych do skupu lub
pierwszego przetwarzania roÊlin energetycznych
oraz ich wydajnoÊci produkcyjnej;

6) w przypadku pierwszej jednostki przetwórczej
szczegó∏owy opis procesu technologicznego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dodatkowe
informacje, które powinien zawieraç wniosek o doko-
nanie zatwierdzenia, majàc na wzgl´dzie potrzeb´
uzyskiwania informacji niezb´dnych do prawid∏owej
kontroli zatwierdzonych podmiotów skupujàcych oraz
zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych.

Art. 13. Zatwierdzony podmiot skupujàcy oraz za-
twierdzona pierwsza jednostka przetwórcza sà obo-
wiàzane informowaç dyrektora oddzia∏u terenowego
Agencji Rynku Rolnego o ka˝dej zmianie danych za-
wartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia,
w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod ry-
gorem cofni´cia zatwierdzenia.

Art. 14. 1. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji
Rynku Rolnego cofa zatwierdzenie w przypadku:

1) ra˝àcego naruszenia lub uporczywego naruszania
warunków, o których mowa w art. 11;

2) nieprzekazywania w terminie informacji o zmianie
danych zawartych we wniosku o dokonanie za-
twierdzenia.

2. Podmiot skupujàcy albo pierwsza jednostka
przetwórcza, której zosta∏o cofni´te zatwierdzenie
z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mo˝e z∏o-

˝yç wniosek o ponowne zatwierdzenie nie wczeÊniej
ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cof-
ni´ciu zatwierdzenia sta∏a si´ ostateczna.

Art. 15. Prezes Agencji Rynku Rolnego og∏asza
w terminie, o którym mowa w rozporzàdzeniu
nr 1973/2004, w dzienniku urz´dowym ministra w∏a-
Êciwego do spraw rolnictwa oraz na stronach interne-
towych Agencji Rynku Rolnego list´ zatwierdzonych
podmiotów skupujàcych i zatwierdzonych pierwszych
jednostek przetwórczych z podaniem informacji, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1—4.

Art. 16. 1. Podmioty, o których mowa w art. 39 roz-
porzàdzenia nr 1973/2004, prowadzà rejestry zgodnie
z wymaganiami tego rozporzàdzenia oraz ze szczegó-
∏owymi wymaganiami okreÊlonymi przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, oraz doku-
menty stanowiàce podstaw´ wpisu w tych rejestrach
przechowuje si´ przez okres co najmniej 5 lat.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli szczegó∏owe wyma-
gania, jakim powinny odpowiadaç rejestry, o których
mowa w ust. 1, oraz szczegó∏owe wymagania ich pro-
wadzenia, w tym:

1) inne ni˝ wymienione w art. 39 rozporzàdzenia
nr 1973/2004 dane, jakie powinny byç zawarte
w rejestrach,

2) wzory rejestrów,

3) cz´stotliwoÊç dokonywania wpisów w rejestrach

— majàc na wzgl´dzie specyfik´ dzia∏alnoÊci wyko-
nywanej przez podmioty, o których mowa w art. 39
rozporzàdzenia nr 1973/2004, zapewnienie informacji
niezb´dnych do prawid∏owego przeprowadzania
kontroli tych podmiotów oraz ujednolicenie informa-
cji zawartych w tych rejestrach.

Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa:

1) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych, okreÊla corocznie, w drodze
rozporzàdzenia, stawki p∏atnoÊci uzupe∏niajàcych
dla poszczególnych upraw, majàc na wzgl´dzie
mo˝liwoÊç zró˝nicowania stawek w zale˝noÊci od
preferowanych kierunków rozwoju produkcji rol-
nej, za∏o˝enia do ustawy bud˝etowej na dany rok
i kurs wymiany euro ustalany zgodnie z rozporzà-
dzeniem Komisji (WE) nr 2808/1998 z dnia 22 grud-
nia 1998 r. ustanawiajàcym szczegó∏owe zasady
stosowania agromonetarnego systemu dla euro
w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 349 z 24.12.1998,
str. 36, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 238, z póên. zm.);

2) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

a) rodzaje roÊlin, o których mowa w art. 7 ust. 2
pkt 2 i 3, uwzgl´dniajàc wykaz systemów
wsparcia okreÊlony w za∏àczniku I do rozporzà-
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dzenia nr 1782/2003, za∏o˝enia Wspólnej Polity-
ki Rolnej oraz bioràc pod uwag´, ˝e uprawy ro-
Êlin, do których przys∏ugujà p∏atnoÊci uzupe∏-
niajàce, prowadzi si´ zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej dotyczàcymi udzielania wsparcia
do tych upraw,

b) minimalne normy, uwzgl´dniajàc art. 5 rozpo-
rzàdzenia nr 1782/2003 oraz za∏àcznik IV do tego
rozporzàdzenia, a tak˝e bioràc pod uwag´ wa-
runki glebowe i klimatyczne, istniejàce systemy
gospodarowania, wykorzystanie gruntów rol-
nych, metody upraw i struktur´ gospodarstw
rolnych, jak równie˝ art. 30 ust. 2 rozporzàdze-
nia nr 796/2004,

c) ca∏kowità szerokoÊç obiektów, o których mowa
w art. 30 ust. 2 rozporzàdzenia nr 796/2004,
uwzgl´dniajàc tradycyjnà szerokoÊç tych obiek-
tów na danym terenie.

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e uza-
le˝niç wysokoÊç stawki p∏atnoÊci uzupe∏niajàcych dla
okreÊlonych upraw od liczby zwierzàt danego gatunku
posiadanych przez rolnika w danym okresie lub w da-
nym dniu.

3. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 lit. a, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
uzale˝niç obj´cie danego rodzaju roÊlin p∏atnoÊciami
uzupe∏niajàcymi od liczby zwierzàt danego gatunku po-
siadanych przez rolnika w danym okresie lub w danym
dniu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa oraz mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia:

1) corocznie, plony reprezentatywne roÊlin energe-
tycznych, majàc na uwadze Êrednie plony poszcze-
gólnych gatunków roÊlin energetycznych uzyski-
wane z jednego hektara uprawy tych roÊlin;

2) przypadki, w których iloÊç roÊlin energetycznych
dostarczonych do przetworzenia albo wykorzy-
stywanych lub przetwarzanych na cele energe-
tyczne w gospodarstwie mo˝e byç mniejsza ni˝
plon reprezentatywny, uwzgl´dniajàc specyfik´
uprawy poszczególnych gatunków tych roÊlin
oraz art. 31 ust. 2 akapit drugi rozporzàdzenia
nr 1973/2004;

3) terminy dokonywania przez wnioskodawców, pod-
mioty skupujàce i pierwsze jednostki przetwórcze
okreÊlonych czynnoÊci, w tym sk∏adania dokumen-
tów i przedstawiania informacji, w zakresie okre-
Êlonym dla paƒstwa cz∏onkowskiego w rozporzà-
dzeniu nr 1973/2004, majàc na wzgl´dzie terminy
wyp∏aty p∏atnoÊci do upraw roÊlin energetycznych
oraz uwzgl´dniajàc umo˝liwienie przeprowadze-
nia kontroli danych zawartych we wnioskach
o przyznanie p∏atnoÊci do upraw roÊlin energetycz-
nych oraz kontroli przetwarzania roÊlin energe-
tycznych;

4) sposób i warunki prowadzenia przez wnioskodaw-
ców inwentaryzacji, zgodnie z art. 25 ust. 2
lit. b rozporzàdzenia nr 1973/2004, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie kontroli wykorzystania i przetwa-
rzania roÊlin energetycznych na cele energetyczne;

5) metody denaturacji, o których mowa w art. 25
ust. 4 rozporzàdzenia nr 1973/2004, majàc na
wzgl´dzie uniemo˝liwienie wykorzystania roÊlin
energetycznych na cele inne ni˝ energetyczne.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) rodzaje roÊlin, do których nie przys∏ugujà p∏atno-
Êci do roÊlin energetycznych, majàc na wzgl´dzie
mo˝liwoÊci kontroli przetwarzania roÊlin energe-
tycznych na produkty energetyczne oraz nieko-
rzystny wp∏yw tych roÊlin na Êrodowisko;

2) minimalnà powierzchni´ upraw roÊlin energetycz-
nych zgodnie z art. 43 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1973/2004, majàc na wzgl´dzie warunki przy-
znawania p∏atnoÊci.

Art. 18. 1. P∏atnoÊci sà przyznawane na wniosek
rolnika.

2. Wniosek o przyznanie p∏atnoÊci sk∏ada si´ w ter-
minie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega
przywróceniu.

4. We wniosku o przyznanie p∏atnoÊci rolnik poda-
je wszystkie grunty rolne b´dàce w jego posiadaniu,
niezale˝nie od tego, czy ubiega si´ o przyznanie p∏at-
noÊci do tych gruntów.

5. W przypadku gdy Komisja Europejska, dzia∏ajàc
w trybie art. 144 ust. 2 rozporzàdzenia nr 1782/2003,
upowa˝ni Rzeczpospolità Polskà do przed∏u˝enia ter-
minu, o którym mowa w ust. 2, minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju wsi mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, w danym roku, d∏u˝szy termin sk∏adania wnio-
sków o przyznanie p∏atnoÊci, majàc na wzgl´dzie
umo˝liwienie otrzymania przez rolników nale˝nych im
p∏atnoÊci.

Art. 19. 1. P∏atnoÊci sà przyznawane w drodze de-
cyzji.

2. W decyzji w sprawie przyznania p∏atnoÊci okre-
Êla si´ równie˝ zmniejszenia p∏atnoÊci, w tym tak˝e
w kolejnych latach, je˝eli zmniejszenia te wynikajà
z przepisów Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 1 pkt 1.

3. Od decyzji w sprawie przyznania p∏atnoÊci przy-
s∏uguje odwo∏anie do dyrektora oddzia∏u regionalne-
go Agencji.

4. Odwo∏anie od decyzji w sprawie przyznania
p∏atnoÊci rozpatruje si´ w terminie dwóch miesi´cy od
dnia otrzymania odwo∏ania.
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5. Odwo∏anie od decyzji w sprawie przyznania
p∏atnoÊci nie wstrzymuje jej wykonania.

6. Decyzje w sprawie przyznania p∏atnoÊci sà wy-
dawane od dnia okreÊlenia, na podstawie art. 17 ust. 1
pkt 1, wysokoÊci stawek p∏atnoÊci uzupe∏niajàcych.

7. O ka˝dym przypadku nieza∏atwienia sprawy do-
tyczàcej przyznania p∏atnoÊci do dnia 1 marca roku na-
st´pujàcego po roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony wnio-
sek, Agencja zawiadamia rolnika, podajàc przyczyny
zw∏oki i wskazujàc nowy termin za∏atwienia sprawy.

Art. 20. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji
jest w∏aÊciwy w sprawach uznawania przypadków
dzia∏ania si∏y wy˝szej lub wystàpienia nadzwyczaj-
nych okolicznoÊci, o których mowa w art. 40 ust. 4 roz-
porzàdzenia nr 1782/2003.

2. Uznanie danego przypadku za dzia∏anie si∏y
wy˝szej lub wystàpienie nadzwyczajnych okolicznoÊci,
o których mowa w art. 40 ust. 4 rozporzàdzenia
nr 1782/2003, albo odmowa takiego uznania nast´pu-
je w decyzji w sprawie przyznania p∏atnoÊci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dowodów potwier-
dzajàcych dzia∏anie si∏y wy˝szej lub wystàpienie nad-
zwyczajnych okolicznoÊci, o których mowa w art. 40
ust. 4 rozporzàdzenia nr 1782/2003, majàc na wzgl´-
dzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyzna-
waniem p∏atnoÊci.

Art. 21. 1. W przypadku przekazania gospodarstwa
rolnego, w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a rozporzàdze-
nia nr 796/2004, jednolita p∏atnoÊç obszarowa lub
p∏atnoÊç uzupe∏niajàca, o które ubiega si´ przekazujà-
cy, sà przyznawane przejmujàcemu:

1) je˝eli przekazanie zosta∏o dokonane nie póêniej ni˝
do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania
p∏atnoÊci;

2) na wniosek przejmujàcego z∏o˝ony do dnia wyda-
nia decyzji w sprawie przyznania p∏atnoÊci.

2. Przejmujàcy we wniosku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2:

1) podaje numer identyfikacyjny, nadany w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, albo do-
∏àcza do tego wniosku kopi´ wniosku o przyznanie
takiego numeru;

2) sk∏ada oÊwiadczenie o obj´ciu w posiadanie grun-
tów rolnych wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa
rolnego.

3. Przejmujàcy do∏àcza do wniosku umow´, na
podstawie której grunty rolne wchodzàce w sk∏ad go-
spodarstwa rolnego zosta∏y przekazane, lub kopi´ ta-
kiej umowy potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em
przez notariusza albo upowa˝nionego pracownika
Agencji.

4. Przejmujàcy sk∏ada wniosek do kierownika biu-
ra powiatowego Agencji, do którego zosta∏ z∏o˝ony
wniosek przez przekazujàcego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w post´-
powaniu w sprawie przyznania p∏atnoÊci przejmujàcy
wst´puje na miejsce przekazujàcego.

6. W przypadku przekazania gospodarstwa rolne-
go, w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a rozporzàdzenia
nr 796/2004, p∏atnoÊç do upraw roÊlin energetycznych
przys∏uguje przekazujàcemu, je˝eli zostanà spe∏nione
warunki do jej przyznania.

Art. 22. 1. W przypadku Êmierci rolnika, która na-
stàpi∏a w okresie od dnia z∏o˝enia wniosku o przyzna-
nie p∏atnoÊci do dnia dor´czenia decyzji w sprawie
przyznania p∏atnoÊci, p∏atnoÊci przys∏ugujà spadko-
biercy, który:

1) objà∏ w posiadanie grunty rolne, których dotyczy∏
wniosek o przyznanie p∏atnoÊci;

2) spe∏nia warunki do przyznania p∏atnoÊci.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadko-
bierca wst´puje do toczàcego si´ post´powania na
miejsce spadkodawcy na wniosek z∏o˝ony w terminie
2 miesi´cy od dnia otwarcia spadku.

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mo-
wa w ust. 2, numer identyfikacyjny, nadany w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, albo do∏àcza do te-
go wniosku kopi´ wniosku o przyznanie takiego nu-
meru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadko-
bierca do∏àcza:

1) prawomocne postanowienie sàdu o stwierdzeniu
nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy nie zosta∏o zakoƒczone post´po-
wanie sàdowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaÊwiadczenie sàdu o zarejestrowaniu wniosku
o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopi´ wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

— potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em
przez sàd albo

— potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em
przez notariusza albo upowa˝nionego pra-
cownika Agencji, wraz z potwierdzeniem
nadania tego wniosku w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego albo kopià
tego potwierdzenia poÊwiadczonà za zgod-
noÊç z orygina∏em przez notariusza albo upo-
wa˝nionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
spadkobierca sk∏ada prawomocne postanowienie sà-
du o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni
od dnia uprawomocnienia si´ tego postanowienia.
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6. Je˝eli z postanowienia sàdu o stwierdzeniu na-
bycia spadku wynika, ˝e uprawnionych do nabycia
spadku jest wi´cej ni˝ jeden spadkobierca, spadko-
bierca wst´pujàcy do post´powania w sprawie przy-
znania p∏atnoÊci jest obowiàzany do do∏àczenia do
wniosku, o którym mowa w ust. 2, oÊwiadczeƒ pozo-
sta∏ych spadkobierców, ˝e wyra˝ajà zgod´ na wstàpie-
nie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przy-
znanie mu p∏atnoÊci.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobier-
ca sk∏ada do kierownika biura powiatowego Agencji,
do którego zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przyznanie p∏at-
noÊci przez spadkodawc´.

8. Decyzj´ w sprawie przyznania p∏atnoÊci wydaje
si´ po z∏o˝eniu przez spadkobierc´ prawomocnego
postanowienia sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 23. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki lub szczegó∏owy tryb przyznawania p∏atnoÊci
uzupe∏niajàcych do upraw poszczególnych roÊlin ob-
j´tych tymi p∏atnoÊciami, majàc na wzgl´dzie zabez-
pieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem
tych p∏atnoÊci oraz szczególne wymagania, jakim po-
winny odpowiadaç uprawy poszczególnych roÊlin.

Art. 24. 1. Rolnikowi, który spe∏nia warunki do
przyznania jednolitej p∏atnoÊci obszarowej w danym
roku i który, z zastrze˝eniem art. 143ba ust. 6 rozporzà-
dzenia nr 1782/2003, zawar∏:

1) na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cu-
kru umow´ dostawy buraków cukrowych zgodnie
z art. 6 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 318/2006
z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej orga-
nizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. UE L 58
z 28.02.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporzàdze-
niem nr 318/2006”, albo

2) na rok gospodarczy 2005/2006 umow´ dostawy
buraków cukrowych z producentem cukru, który
zrzek∏ si´ w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty
zgodnie z art. 3 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiajà-
cego tymczasowy system restrukturyzacji przemy-
s∏u cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniajàcego
rozporzàdzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie fi-
nansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE
L 58 z 28.02.2006, str. 42)

— przys∏uguje p∏atnoÊç cukrowa.

2. WysokoÊç p∏atnoÊci cukrowej w danym roku ka-
lendarzowym ustala si´ jako iloczyn iloÊci buraków
cukrowych obj´tych umowà dostawy, o której mowa
w ust. 1, przeznaczonych do wyprodukowania cukru
kwotowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporzàdzenia
nr 318/2006, i stawki tej p∏atnoÊci na 1 ton´ buraków
cukrowych.

3. P∏atnoÊç cukrowà przyznaje si´ na wniosek rol-
nika w decyzji w sprawie przyznania p∏atnoÊci, o któ-
rej mowa w art. 19 ust. 1.

4. W przypadku gdy rolnik albo spadkodawca rol-
nika nie wyst´powa∏ uprzednio z wnioskiem o przy-
znanie p∏atnoÊci cukrowej, do wniosku, o którym mo-
wa w ust. 3, do∏àcza si´ orygina∏ umowy, o której mo-
wa w ust. 1, albo kopi´ tej umowy, potwierdzonà za
zgodnoÊç z orygina∏em przez producenta cukru.

5. Do p∏atnoÊci cukrowej przepisy art. 18 ust. 2, 3
i 5 oraz art. 19 ust. 2 — 5 i 7 stosuje si´ odpowiednio.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊla corocznie, w drodze rozporzàdze-
nia, stawk´ p∏atnoÊci cukrowej, uwzgl´dniajàc wyso-
koÊç kwoty okreÊlonej na ten cel w rozporzàdzeniu
nr 1782/2003 oraz kurs wymiany euro ustalony zgod-
nie z rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia
22 grudnia 1998 r. ustanawiajàcym szczegó∏owe zasa-
dy stosowania agromonetarnego systemu dla euro
w rolnictwie.

Art. 25. 1. Rolnik sk∏ada wnioski w sprawach doty-
czàcych p∏atnoÊci, p∏atnoÊci cukrowej i zgody, o której
mowa w art. 28 ust. 1, na formularzach opracowanych
i udost´pnionych przez Agencj´.

2. Agencja przesy∏a formularz oraz materia∏ gra-
ficzny, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1782/2003, rolnikowi, który z∏o˝y∏ wniosek o przy-
znanie p∏atnoÊci w poprzednim roku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rolnik
sk∏ada kolejny wniosek o przyznanie p∏atnoÊci na for-
mularzu przes∏anym przez Agencj´ i do∏àcza do niego
przes∏any przez Agencj´ materia∏ graficzny.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rolnik mo˝e
równie˝ z∏o˝yç za pomocà formularza umieszczonego
na stronie internetowej Agencji.

5. Do z∏o˝enia wniosków, o których mowa w ust. 1,
za pomocà formularza umieszczonego na stronie in-
ternetowej Agencji nie jest wymagany bezpieczny
podpis elektroniczny.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania,
jakie powinny spe∏niaç wnioski, o których mowa
w ust. 1, majàc na wzgl´dzie zabezpieczenie przed nie-
uzasadnionym przyznawaniem p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci
cukrowej, zawarcie we wnioskach danych niezb´d-
nych do prawid∏owego przyznania p∏atnoÊci lub p∏at-
noÊci cukrowej oraz przepisy Unii Europejskiej, o któ-
rych mowa w art. 1 pkt 1.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania,
jakie powinien spe∏niaç formularz wniosku umieszcza-
ny na stronie internetowej Agencji, oraz szczegó∏owe
warunki i tryb sk∏adnia wniosków za pomocà formula-
rza umieszczonego na stronie internetowej Agencji,
majàc na wzgl´dzie identyfikacj´ rolnika oraz zabez-
pieczenie danych przed dost´pem do nich osób nie-
uprawnionych.
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Art. 26. W przypadku Êmierci rolnika, który wystà-
pi∏ z wnioskiem o przyznanie p∏atnoÊci cukrowej,
przed dniem dor´czenia decyzji w sprawie przyznania
tej p∏atnoÊci, p∏atnoÊç cukrowà przyznaje si´ z urz´du
spadkobiercy, któremu przyznano p∏atnoÊç bezpo-
Êrednià.

Art. 27. 1. Je˝eli po dor´czeniu decyzji w sprawie
przyznania p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cukrowej rolnik, do
którego decyzja zosta∏a skierowana, zmar∏, jego spad-
kobiercy przys∏ugujà prawa, które przys∏ugiwa∏yby
spadkodawcy jako stronie post´powania.

2. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1,
prawa, które przys∏ugiwa∏yby spadkodawcy jako stro-
nie post´powania, przys∏ugujà kilku spadkobiercom,
prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego po-
zostali spadkobiercy wyrazili pisemnà zgod´.

3. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa
w ust. 1, zosta∏a przyznana p∏atnoÊç lub p∏atnoÊç cu-
krowa, nale˝noÊç z tytu∏u tych p∏atnoÊci jest przedmio-
tem dziedziczenia.

4. Spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje na-
le˝noÊci okreÊlonej w decyzji, o której mowa w ust. 1,
sk∏ada wniosek o wyp∏at´ p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cu-
krowej do kierownika biura powiatowego Agencji, do
którego zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przyznanie p∏atnoÊci
lub p∏atnoÊci cukrowej przez spadkodawc´, wraz
z prawomocnym postanowieniem sàdu o stwierdze-
niu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawo-
mocnienia si´ tego postanowienia, jednak nie póêniej
ni˝ w ciàgu 6 miesi´cy od dnia dor´czenia spadko-
dawcy decyzji w sprawie przyznania p∏atnoÊci lub
p∏atnoÊci cukrowej.

5. Je˝eli z postanowienia sàdu o stwierdzeniu na-
bycia spadku wynika, ˝e uprawnionych do nabycia
spadku jest wi´cej ni˝ jeden spadkobierca, spadko-
bierca wyst´pujàcy z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 4, jest obowiàzany do∏àczyç do wniosku
oÊwiadczenia pozosta∏ych spadkobierców, ˝e wyra˝a-
jà zgod´ na wyp∏at´ mu p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cukro-
wej.

6. W przypadku z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ p∏at-
noÊci lub p∏atnoÊci cukrowej kierownik biura powiato-
wego Agencji wydaje decyzj´ w sprawie wyp∏aty tej
p∏atnoÊci.

7. W przypadku niez∏o˝enia wniosku, o którym mo-
wa w ust. 6, albo w przypadku wydania decyzji o od-
mowie wyp∏aty p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cukrowej decy-
zja, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy prawa.

Art. 28. 1. W przypadku gdy w danym roku stosu-
nek wielkoÊci powierzchni trwa∏ych u˝ytków zielonych
do wielkoÊci powierzchni ca∏kowitego obszaru rolne-
go w rozumieniu art. 2 lit. a rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 795/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawia-
jàcego szczegó∏owe zasady w celu wdro˝enia systemu
jednolitych p∏atnoÊci okreÊlonego w rozporzàdzeniu
Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiajàcym wspólne za-
sady dla systemów wsparcia bezpoÊredniego w ra-

mach wspólnej polityki rolnej i ustanawiajàcym okre-
Êlone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE
L 141 z 30.04.2004, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 226, z póên.
zm.), ustalony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 796/2004, w odniesieniu do wskaênika referencyj-
nego ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporzàdzenia
nr 796/2004, zwanego dalej „wskaênikiem referencyj-
nym”, zmaleje o wi´cej ni˝ 5 %, zmiana sposobu u˝yt-
kowania trwa∏ych u˝ytków zielonych lub ich cz´Êci, za-
deklarowanych przez rolnika w danym roku we wnio-
sku o przyznanie p∏atnoÊci, wymaga zgody kierownika
biura powiatowego Agencji.

2. Wniosek o udzielenie zgody jest sk∏adany nie
póêniej ni˝ na 30 dni przed planowanà zmianà sposo-
bu u˝ytkowania trwa∏ych u˝ytków zielonych lub ich
cz´Êci.

3. Wnioski o udzielenie zgody sà rozpatrywane we-
d∏ug kolejnoÊci wp∏ywu.

4. Odmawia si´ udzielenia zgody, je˝eli w danym
roku z danych zgromadzonych w krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci
wynika, ˝e stosunek, o którym mowa w ust. 1, w od-
niesieniu do wskaênika referencyjnego zmala∏ o wi´-
cej ni˝ 8 %.

5. Zgod´ oraz odmow´ udzielenia zgody wydaje
si´ w drodze decyzji.

6. Je˝eli w danym roku stosunek, o którym mowa
w ust. 1, w odniesieniu do wskaênika referencyjnego
zmala∏ o wi´cej ni˝ 8 %, rolnik posiadajàcy grunty
przekszta∏cone z trwa∏ych u˝ytków zielonych jest obo-
wiàzany do przekszta∏cenia, o którym mowa w art. 4
ust. 2 rozporzàdzenia nr 796/2004, do dnia 15 maja ro-
ku nast´pnego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, procent, o jaki rolnicy posiadajàcy grun-
ty przekszta∏cone z trwa∏ych u˝ytków zielonych sà
obowiàzani do przekszta∏cenia, o którym mowa
w art. 4 ust. 2 rozporzàdzenia nr 796/2004, bioràc pod
uwag´ posiadanà przez rolników wielkoÊç powierzch-
ni gruntów przekszta∏conych z trwa∏ych u˝ytków zielo-
nych oraz koniecznoÊç zachowania wielkoÊci po-
wierzchni trwa∏ych u˝ytków zielonych na odpowied-
nim poziomie.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, w dro-
dze obwieszczenia, og∏asza corocznie do dnia 30 listo-
pada, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, procent, o jaki zmala∏ albo
zwi´kszy∏ si´ stosunek, o którym mowa w ust. 1, w od-
niesieniu do wskaênika referencyjnego.

Art. 29. 1. W przypadku niewykonania przez rolni-
ka obowiàzku, o którym mowa w art. 28 ust. 6, stosu-
je si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji dotyczàce grzywny w celu
przymuszenia.
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2. Uprawnionym do ˝àdania wykonania w drodze
egzekucji administracyjnej obowiàzku, o którym mo-
wa w art. 28 ust. 6, jest Prezes Agencji.

Art. 30. 1. Agencja, z zastrze˝eniem art. 32, prze-
prowadza kontrole administracyjne i kontrole na miej-
scu okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej, o któ-
rych mowa w art. 1 pkt 1.

2. Prezes Agencji mo˝e powierzyç przeprowadza-
nie kontroli okreÊlonych w przepisach Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, jednostkom orga-
nizacyjnym dysponujàcym odpowiednimi warunkami
organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi okreÊlo-
nymi na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1.

Art. 31. 1. CzynnoÊci kontrolne w ramach kontroli
na miejscu okreÊlonej w przepisach Unii Europejskiej,
o których mowa w art. 1 pkt 1, przeprowadzanej przez
Agencj´, sà wykonywane przez osoby posiadajàce
imienne upowa˝nienie wydane przez Prezesa Agencji.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra wskazanie osoby upowa˝nionej do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstaw´
prawnà do ich wykonywania.

3. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych
osoba upowa˝niona do ich wykonywania jest obowià-
zana okazaç imienne upowa˝nienie rolnikowi, je˝eli
jest on obecny podczas kontroli.

4. CzynnoÊci kontrolne mogà byç wykonywane
podczas nieobecnoÊci rolnika, tak˝e wówczas, gdy rol-
nik zosta∏ zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 25
ust. 1 rozporzàdzenia nr 796/2004.

5. Osoby upowa˝nione do wykonywania czynno-
Êci kontrolnych majà prawo do:

1) wst´pu na teren gospodarstwa rolnego;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli;

3) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z przedmio-
tem kontroli, sporzàdzania z nich odpisów, wycià-
gów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumen-
tów.

6. Z czynnoÊci kontrolnych sporzàdza si´ raport
zgodnie z art. 28 i 48 rozporzàdzenia nr 796/2004.

7. W przypadku gdy rolnik nie zgadza si´ z ustale-
niami zawartymi w raporcie, mo˝e zg∏osiç umotywo-
wane zastrze˝enia, co do ustaleƒ w nim zawartych, dy-
rektorowi oddzia∏u regionalnego Agencji, w terminie
14 dni od dnia dor´czenia raportu, chyba ˝e bezpo-
Êrednio po zakoƒczeniu kontroli rolnik, który by∏ obec-
ny podczas kontroli, zg∏osi∏ umotywowane zastrze˝e-
nia, co do ustaleƒ zawartych w raporcie, osobie, która
go sporzàdzi∏a.

Art. 32. 1. Agencja Rynku Rolnego przeprowadza
kontrole:

1) w zakresie wykorzystania lub przetwarzania roÊlin
energetycznych na cele energetyczne w gospodar-
stwie, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporzà-
dzenia nr 1973/2004;

2) zatwierdzonych podmiotów skupujàcych i zatwier-
dzonych pierwszych jednostek przetwórczych
w zakresie:

a) zgodnoÊci prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci
z przepisami rozporzàdzenia nr 1973/2004,

b) spe∏niania przez nie warunków zatwierdzenia,
o których mowa w art. 11;

3) o których mowa w art. 39 i 40 rozporzàdzenia
nr 1973/2004, w tym dokonuje ustalenia wartoÊci
ekonomicznej zgodnie z art. 39 ust. 3 tego rozpo-
rzàdzenia.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego mo˝e powierzyç
przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1,
jednostkom organizacyjnym dysponujàcym odpo-
wiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi
i technicznymi okreÊlonymi na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1.

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego ustala dodatko-
we kryteria analizy ryzyka, o których mowa w art. 40
ust. 2 lit. e rozporzàdzenia nr 1973/2004.

Art. 33. 1. CzynnoÊci kontrolne w ramach kontroli
na miejscu, o których mowa w art. 32, sà wykonywa-
ne przez osoby posiadajàce imienne upowa˝nienie
wydane przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra wskazanie osoby upowa˝nionej do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstaw´
prawnà do ich wykonywania.

3. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych
osoba upowa˝niona do ich wykonywania jest obowià-
zana okazaç imienne upowa˝nienie kontrolowanemu.

4. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ w obec-
noÊci kontrolowanego.

5. Osoby upowa˝nione do wykonywania czynno-
Êci kontrolnych, o których mowa w ust. 1, majà prawo
do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, obiektów, lokali
lub ich cz´Êci, zwiàzanych z wykorzystywaniem ro-
Êlin energetycznych na cele energetyczne lub prze-
twarzaniem tych roÊlin, produktów poÊrednich
i produktów ubocznych na produkty energetyczne;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji zwiàza-
nych z przedmiotem kontroli;

3) wglàdu do dokumentów lub innych noÊników in-
formacji zwiàzanych z przedmiotem kontroli, spo-
rzàdzania z nich odpisów, wyciàgów lub kopii oraz
zabezpieczania tych dokumentów lub innych no-
Êników informacji.
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6. Z czynnoÊci kontrolnych sporzàdza si´ raport.

7. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza si´
z ustaleniami zawartymi w raporcie, mo˝e zg∏osiç
umotywowane zastrze˝enia, co do ustaleƒ w nim za-
wartych, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia raportu.

Art. 34. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
oraz minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊlà:

1) warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie
powinny spe∏niaç jednostki organizacyjne, którym
mo˝na powierzyç przeprowadzanie kontroli admi-
nistracyjnej lub kontroli na miejscu okreÊlonych
w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 1 pkt 1, oraz kontroli okreÊlonych w art. 32
ust. 1 pkt 2 lit. b, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze
ca∏ego kraju;

2) wzór imiennego upowa˝nienia do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych, majàc na wzgl´dzie ujed-
nolicenie informacji zawartych w upowa˝nieniu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i metody kon-
troli wykorzystania i przetwarzania roÊlin energetycz-
nych na cele energetyczne w gospodarstwie,
uwzgl´dniajàc zapewnienie wykorzystania lub prze-
tworzenia zebranych roÊlin energetycznych na cele
energetyczne bezpoÊrednio w gospodarstwie oraz
specyfik´ warunków tego wykorzystywania lub prze-
twarzania.

Art. 35. Przepisy dotyczàce kontroli administracyj-
nej i kontroli na miejscu okreÊlonych w przepisach
Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, sto-
suje si´ odpowiednio do kontroli:

1) wielkoÊci powierzchni upraw roÊlin, o których mo-
wa w art. 7 ust. 2, zadeklarowanej przez rolnika we
wniosku o przyznanie p∏atnoÊci uzupe∏niajàcej;

2) w zakresie spe∏niania warunków do przyznania
p∏atnoÊci uzupe∏niajàcej.

Art. 36. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
oraz minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊlà, w drodze zarzàdzenia, warunki i tryb wspó∏-
pracy pomi´dzy Agencjà a Agencjà Rynku Rolnego
w zakresie przyznawania p∏atnoÊci do upraw roÊlin
energetycznych.

Art. 37. 1. Agencja wyp∏aca p∏atnoÊci i p∏atnoÊç cu-
krowà w terminach okreÊlonych w art. 28 ust. 2 rozpo-
rzàdzenia nr 1782/2003.

2. W przypadku gdy Komisja Europejska, dzia∏ajàc
w trybie art. 144 ust. 2 rozporzàdzenia nr 1782/2003,
upowa˝ni Rzeczpospolità Polskà do dokonania zalicz-
kowych p∏atnoÊci i p∏atnoÊci cukrowej zgodnie z wa-
runkami okreÊlonymi w art. 28 ust. 3 lit. c tego rozpo-
rzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) termin rozpocz´cia wyp∏at zaliczkowych p∏atnoÊci
lub p∏atnoÊci cukrowej lub

2) wysokoÊç wyp∏at zaliczkowych p∏atnoÊci lub p∏at-
noÊci cukrowej, lub

3) obszary obj´te wyp∏atami zaliczkowych p∏atnoÊci
lub p∏atnoÊci cukrowej

— majàc na wzgl´dzie wielkoÊç szkód, które powsta-
∏y w gospodarstwach rolnych na skutek nadzwyczaj-
nych okolicznoÊci, ze wzgl´du na wystàpienie któ-
rych Rzeczpospolita Polska zosta∏a upowa˝niona do
dokonania wyp∏at zaliczkowych p∏atnoÊci i p∏atnoÊci
cukrowej przed dniem 1 grudnia.

3. W przypadku dokonywania wyp∏aty zaliczkowej
p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cukrowej, w decyzji w sprawie
przyznania p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cukrowej okreÊla
si´ wysokoÊç i termin wyp∏aty zaliczkowej p∏atnoÊci.

Art. 38. W przypadku gdy kwota z tytu∏u p∏atnoÊci
lub p∏atnoÊci cukrowej nie mo˝e zostaç przekazana na
rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezale˝nych od
Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji stwier-
dza wygaÊni´cie decyzji w sprawie przyznania tej p∏at-
noÊci, je˝eli od dnia, w którym decyzja o jej przyznaniu
sta∏a si´ ostateczna, up∏yn´∏o co najmniej 2 lata.

Art. 39. W przypadku, o którym mowa w art. 155
Kodeksu post´powania administracyjnego, organ wy˝-
szego stopnia mo˝e zmieniç decyzj´ ostatecznà w spra-
wie przyznania p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cukrowej, na
mocy której strona naby∏a prawo, równie˝ bez zgody
strony, je˝eli nie ograniczy to nabytych przez nià praw.

Art. 40. Prezes Agencji odst´puje od ustalania
kwot nienale˝nie lub nadmiernie pobranych p∏atnoÊci
lub p∏atnoÊci cukrowej, o którym mowa w art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z póên. zm.2)), w przy-
padku gdy kwoty te nie sà wy˝sze od kwoty stanowià-
cej równowartoÊç 10 euro przeliczonej na z∏ote we-
d∏ug Êredniego kursu euro og∏oszonego przez Naro-
dowy Bank Polski na dzieƒ stwierdzenia nale˝noÊci.

Art. 41. W przypadku gdy przepisy Unii Europej-
skiej dotyczàce p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cukrowej,
w tym przepisy wydane przez Komisj´ Europejskà
dzia∏ajàcà w trybie art. 144 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1782/2003, okreÊlajà obowiàzek podj´cia dzia∏aƒ
lub umo˝liwiajà realizacj´ uprawnieƒ przez paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej lub w∏aÊciwy organ,
lub agencj´ p∏atniczà, Rada Ministrów mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia:

1) wyznaczyç Agencj´ lub Agencj´ Rynku Rolnego ja-
ko jednostk´ organizacyjnà wykonujàcà okreÊlone
obowiàzki lub uprawnienia,
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2) okreÊliç zadania realizowane przez Agencj´ lub
Agencj´ Rynku Rolnego, lub sposób i tryb ich re-
alizacji,

3) okreÊliç szczegó∏owe warunki dotyczàce przyzna-
wania p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cukrowej

— majàc na wzgl´dzie realizacj´ celów okreÊlonych
w przepisach Unii Europejskiej w zakresie p∏atnoÊci
lub p∏atnoÊci cukrowej.

Art. 42. 1. Prezes Agencji, na podstawie danych za-
wartych we wnioskach o przyznanie p∏atnoÊci, oblicza
Êrednià powierzchni´ gruntów rolnych w gospodar-
stwie rolnym w poszczególnych województwach oraz
Êrednià powierzchni´ gruntów rolnych w gospodar-
stwie rolnym w kraju w danym roku.

2. Informacje o wielkoÊci Êredniej powierzchni
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszcze-
gólnych województwach oraz Êredniej powierzchni
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,
w danym roku, Prezes Agencji og∏asza corocznie,
w terminie do dnia 30 wrzeÊnia tego roku, w dzienni-
ku urz´dowym ministra w∏aÊciwego do spraw rozwo-
ju wsi oraz na stronie internetowej Agencji.

Art. 43. 1. Agencja sporzàdza i podaje do publicz-
nej wiadomoÊci wykaz rolników, którym przyznano
p∏atnoÊci lub p∏atnoÊç cukrowà.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera imi´
i nazwisko albo nazw´ rolnika, jego miejsce zamiesz-
kania albo siedzib´ oraz kwot´ p∏atnoÊci i p∏atnoÊci
cukrowej przyznanych na podstawie wniosków z∏o˝o-
nych w danym roku.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest publikowa-
ny na stronie internetowej Agencji, co roku, do dnia
30 lipca, uwzgl´dniajàc dane za poprzedni rok.

Art. 44. 1. Kto bez wymaganej zgody kierownika
biura powiatowego Agencji dokonuje zmiany sposo-
bu u˝ytkowania trwa∏ych u˝ytków zielonych lub ich
cz´Êci, zadeklarowanych przez rolnika w danym roku
we wniosku o przyznanie p∏atnoÊci, podlega karze
grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1, nast´puje w trybie przepisów o post´powa-
niu w sprawach o wykroczenia.

Art. 45. 1. Kto:

1) b´dàc wnioskodawcà wykorzystujàcym lub prze-
twarzajàcym roÊliny energetyczne na cele energe-
tyczne w gospodarstwie:

a) nie sk∏ada dyrektorowi oddzia∏u terenowego
Agencji Rynku Rolnego kopii deklaracji, o której
mowa w art. 25 ust. 2 lit. a rozporzàdzenia
nr 1973/2004, lub nie informuje o zmianie tej de-
klaracji albo sk∏ada t´ kopi´ lub informuje o zmia-
nach w deklaracji niezgodnie z przepisami,

b) wbrew zobowiàzaniu wynikajàcemu z deklara-
cji, o której mowa w art. 25 ust. 2 lit. a rozporzà-
dzenia nr 1973/2004, nie wykorzystuje lub nie
przetwarza roÊlin energetycznych na cele ener-
getyczne bezpoÊrednio w gospodarstwie,

c) wykorzystuje lub przetwarza roÊliny energe-
tyczne na cele energetyczne w sposób niezgod-
ny z przepisami, w tym na cele lub produkty in-
ne ni˝ okreÊlone w art. 25 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 1793/2004,

d) nie zapewnia wartoÊci ekonomicznej produk-
tów energetycznych, o której mowa w art. 24
ust. 1 rozporzàdzenia nr 1973/2004,

e) uniemo˝liwia lub utrudnia przeprowadzenie
kontroli, o której mowa w art. 25 ust. 3 rozporzà-
dzenia nr 1973/2004, lub kontroli na miejscu,
o której mowa w art. 40 tego rozporzàdzenia,

f) nie prowadzi inwentaryzacji, o której mowa
w art. 25 ust. 2 lit. b rozporzàdzenia
nr 1973/2004, lub prowadzi jà niezgodnie z prze-
pisami,

g) nie sk∏ada dyrektorowi oddzia∏u terenowego
Agencji Rynku Rolnego informacji lub powiado-
mieƒ, o których mowa w art. 29 lub art. 34 ust. 2
rozporzàdzenia nr 1973/2004, albo sk∏ada je nie-
zgodnie z przepisami,

h) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 39
rozporzàdzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten
rejestr niezgodnie z przepisami,

2) b´dàc zatwierdzonym podmiotem skupujàcym:

a) nie przekazuje dyrektorowi oddzia∏u terenowe-
go Agencji Rynku Rolnego umowy, o której mo-
wa w art. 26 rozporzàdzenia nr 1973/2004, nie
informuje o zmianie lub rozwiàzaniu tej umowy
albo przekazuje t´ umow´ lub informacje nie-
zgodnie z przepisami,

b) nie przyjmuje zgodnie z zawartà umowà roÊlin
energetycznych od wnioskodawcy,

c) nie przekazuje roÊlin energetycznych pierwszej
jednostce przetwórczej,

d) nie do∏àcza do produktów formularza T5, 
o którym mowa w art. 37 rozporzàdzenia
nr 1973/2004, lub nie przekazuje dokumentów
zast´pujàcych ten formularz, o których mowa
w art. 38 rozporzàdzenia nr 1973/2004,

e) nie sk∏ada informacji lub powiadomieƒ, o któ-
rych mowa w art. 29 lub art. 34 rozporzàdzenia
nr 1973/2004, albo sk∏ada je niezgodnie z prze-
pisami,

f) uniemo˝liwia lub utrudnia przeprowadzenie
kontroli na miejscu, o której mowa w art. 40 roz-
porzàdzenia nr 1973/2004,

g) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 39
rozporzàdzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten
rejestr niezgodnie z przepisami,

3) b´dàc zatwierdzonà pierwszà jednostkà przetwór-
czà:

a) nie przekazuje dyrektorowi oddzia∏u terenowe-
go Agencji Rynku Rolnego umowy, o której mo-
wa w art. 26 rozporzàdzenia nr 1973/2004, nie
informuje o zmianie lub rozwiàzaniu tej umowy
albo przekazuje t´ umow´ lub informacje nie-
zgodnie z przepisami,
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b) nie przyjmuje zgodnie z zawartà umowà roÊlin
energetycznych od wnioskodawcy albo zatwier-
dzonego podmiotu skupujàcego,

c) przetwarza roÊliny energetyczne na cele energe-
tyczne w sposób niezgodny z przepisami, w tym
nie przetwarza wszystkich dostarczonych przez
wnioskodawców i zatwierdzone podmioty sku-
pujàce roÊlin energetycznych na produkty ener-
getyczne lub przetwarza je po up∏ywie terminu,
o którym mowa w art. 36 ust. 1 lit. a rozporzà-
dzenia nr 1973/2004,

d) nie zapewnia wartoÊci ekonomicznej produk-
tów energetycznych, o której mowa w art. 24
ust. 1 rozporzàdzenia nr 1973/2004,

e) nie do∏àcza do produktów formularza T5, o któ-
rym mowa w art. 37 rozporzàdzenia
nr 1973/2004, lub nie przekazuje dokumentów
zast´pujàcych ten formularz, o których mowa
w art. 38 rozporzàdzenia nr 1973/2004,

f) nie sk∏ada informacji lub powiadomieƒ, o któ-
rych mowa w art. 29 lub art. 34 rozporzàdzenia
nr 1973/2004, albo sk∏ada je niezgodnie z prze-
pisami,

g) uniemo˝liwia lub utrudnia przeprowadzenie
kontroli na miejscu, o której mowa w art. 40 roz-
porzàdzenia nr 1973/2004,

h) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 39
rozporzàdzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten
rejestr niezgodnie z przepisami,

4) b´dàc jednostkà przetwórczà przetwarzajàcà roÊli-
ny energetyczne, produkty poÊrednie lub uboczne
dostarczone przez zatwierdzone pierwsze jednost-
ki przetwórcze:

a) uniemo˝liwia lub utrudnia przeprowadzenie
kontroli na miejscu, o której mowa w art. 40 roz-
porzàdzenia nr 1973/2004,

b) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 39
rozporzàdzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten
rejestr niezgodnie z przepisami

— podlega karze pieni´˝nej.

2. WysokoÊç kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci zabez-
pieczenia, które podlega∏oby przepadkowi zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia nr 1973/2004 i rozporzà-
dzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r.
ustanawiajàcego wspólne szczegó∏owe zasady stoso-
wania systemu zabezpieczeƒ w odniesieniu do pro-
duktów rolnych (Dz. Urz. WE L 205 z 3.08.1985, str. 5,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE L Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 6, str. 186, z póên. zm.) w przypadku naru-
szeƒ okreÊlonych w ust. 1.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç kar pie-
ni´˝nych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, ró˝-
nicujàc je w zale˝noÊci od rodzaju tych naruszeƒ i spo-
∏ecznej szkodliwoÊci czynu.

Art. 46. 1. Kary pieni´˝ne wymierza w drodze de-
cyzji, dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji Rynku
Rolnego.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega na-
tychmiastowemu wykonaniu.

3. Termin zap∏aty kary pieni´˝nej wynosi 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji, o której mowa w ust. 1.

Art. 47. 1. Kary pieni´˝nej nie nak∏ada si´, je˝eli od
dnia pope∏nienia czynu up∏yn´∏o 3 lata.

2. Wymierzonej kary pieni´˝nej nie pobiera si´ po
up∏ywie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji
o na∏o˝eniu kary.

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2,
przerywa si´ przez dokonanie pierwszej czynnoÊci eg-
zekucyjnej, o której ukarany zosta∏ powiadomiony.

4. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia
biegnie on na nowo od dnia nast´pujàcego po dniu,
w którym zastosowano Êrodek egzekucyjny.

5. Kolejne wszcz´cie post´powania egzekucyjnego
nie przerywa biegu przedawnienia.

Art. 48. Egzekucja wymierzonych kar pieni´˝nych
nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Art. 49. Kary pieni´˝ne sà wp∏acane na rachunek
bankowy Agencji wskazany w decyzji o wymierzeniu
kary.

Art. 50. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z póên.
zm.3)):

1) uchyla si´ art. 3g—3i;

2) w art. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, wydanej
w pierwszej instancji przez Prezesa Agencji nie
s∏u˝y odwo∏anie, jednak˝e strona niezadowo-
lona z decyzji mo˝e zwróciç si´ do tego organu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Do wniosku stosuje si´ odpowiednio przepisy
dotyczàce odwo∏aƒ od decyzji, z tym ˝e za∏a-
twienie sprawy powinno nastàpiç w terminie
2 miesi´cy.”.

Art. 51. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o kra-
jowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie p∏atnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 oraz
z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187,
poz. 1381) w art. 3:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) gospodarstwo rolne — wszystkie nieruchomo-
Êci rolne b´dàce w posiadaniu tego samego
podmiotu lub gospodarstwo w rozumieniu
art. 2 lit. b rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1782/2003 z dnia 29 wrzeÊnia 2003 r. ustana-
wiajàcego wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpoÊredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiajàcego okreÊlone
systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniajà-
cego rozporzàdzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE)
nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE)
nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE)
nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE)
nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z póên.
zm.);”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) producent rolny — osob´ fizycznà, osob´

prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nieposia-
dajàcà osobowoÊci prawnej, b´dàcà:

a) posiadaczem gospodarstwa rolnego lub

b) rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 wrzeÊnia 2003 r. ustanawiajàcego wspól-
ne zasady dla systemów wsparcia bezpo-
Êredniego w ramach wspólnej polityki rol-
nej i ustanawiajàcego okreÊlone systemy
wsparcia dla rolników oraz zmieniajàcego
rozporzàdzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE)
nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE)
nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE)
nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE)
nr 2529/2001, lub

c) posiadaczem zwierz´cia;”;

3) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) dzia∏ka rolna — dzia∏k´ w rozumieniu art. 2

pkt 1a rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 796/2004
z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcego
szczegó∏owe zasady wdra˝ania wzajemnej
zgodnoÊci, modulacji oraz zintegrowanego
systemu administracji i kontroli przewidzia-
nych w rozporzàdzeniu Rady (WE)
nr 1782/2003 ustanawiajàcym wspólne zasady
dla systemów pomocy bezpoÊredniej w zakre-
sie wspólnej polityki rolnej oraz okreÊlonych
systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE
L 141 z 30.04.2004, str. 18, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44,
str. 243, z póên. zm.) o powierzchni nie mniej-
szej ni˝ 0,1 ha;”.

Art. 52. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-
komponentach i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1199) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowy, o których mowa w ust. 1, sà zawierane
na okres nie krótszy ni˝ 1 rok.”.

Art. 53. 1. Do post´powaƒ w sprawach przyznania
p∏atnoÊci lub p∏atnoÊci cukrowej, wszcz´tych i nieza-

koƒczonych decyzjà ostatecznà do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Przepis art. 38 stosuje si´ do p∏atnoÊci i p∏atno-
Êci cukrowych przyznanych w drodze decyzji, która sta-
∏a si´ ostateczna przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Post´powania w sprawach dotyczàcych dop∏at
do upraw roÊlin wykorzystywanych na cele energe-
tyczne wszcz´te na podstawie przepisów ustawy,
o której mowa w art. 50, i niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy toczà si´ na zasadach
i w trybie okreÊlonym w przepisach dotychczasowych.

Art. 54. Zobowiàzania okreÊlone we wnioskach
o przyznanie p∏atnoÊci na rok 2005 i 2006 dotyczàce
utrzymywania niezmienionej powierzchni trwa∏ych
u˝ytków zielonych zadeklarowanych we wniosku na
rok 2005 wygasajà z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 55. Wnioski o dokonanie zatwierdzenia pod-
miotów skupujàcych lub pierwszych jednostek prze-
twórczych z∏o˝one przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, spe∏niajàce wymagania okreÊlone w ustawie,
uznaje si´ za wnioski z∏o˝one z zachowaniem terminu.

Art. 56. Informacje o wielkoÊci Êredniej powierzch-
ni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczegól-
nych województwach oraz Êredniej powierzchni grun-
tów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2006, Pre-
zes Agencji obliczy na podstawie danych zawartych we
wnioskach o przyznanie p∏atnoÊci z∏o˝onych w roku
2006 i og∏osi, w dzienniku urz´dowym ministra w∏aÊci-
wego do spraw rozwoju wsi oraz na stronie interneto-
wej Agencji, w terminie do dnia 10 marca 2007 r.

Art. 57. 1. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mo-
wa o dobrej kulturze rolnej, nale˝y przez to rozumieç
normy.

2. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o producencie rolnym w rozumieniu przepisów o p∏at-
noÊciach bezpoÊrednich do gruntów rolnych i oddziel-
nej p∏atnoÊci z tytu∏u cukru, nale˝y przez to rozumieç
rolnika.

Art. 58. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 2 ust. 6 oraz art. 6 ust. 10 pkt 1
i 2 ustawy, o której mowa w art. 59, zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 34,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 2 lata od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

Art. 59. Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r.
o p∏atnoÊciach bezpoÊrednich do gruntów rolnych
i oddzielnej p∏atnoÊci z tytu∏u cukru (Dz. U. z 2004 r.
Nr 6, poz. 40, z póên. zm.4)).

Art. 60. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem art. 25 ust. 4, 5 i 7, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 15 marca 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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