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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 28 maja 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ u˝ywanych na zewnàtrz
pomieszczeƒ w zakresie emisji ha∏asu do Êrodowiska2)
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ
dla urzàdzeƒ u˝ywanych na zewnàtrz pomieszczeƒ
w zakresie emisji ha∏asu do Êrodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 oraz z 2006 r. Nr 32, poz. 223) w § 6 po ust. 1
dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
———————
1)

2)

3)

„1a. Producent urzàdzenia lub jego upowa˝niony
przedstawiciel, który wystawi∏ deklaracj´ zgodnoÊci WE, o której mowa w ust. 1, powinien
przekazaç jej kopi´ Komisji Europejskiej i ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909).
Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych emisji ha∏asu do Êrodowiska przez urzàdzenia u˝ywane na zewnàtrz pomieszczeƒ (Dz. Urz. WE L 162 z 03.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 287) zmienionej dyrektywà 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. WE L 344 z 27.12.2005, str. 44).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 czerwca 2007 r.
w sprawie zakresu sprawozdaƒ z wykonywania zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej,
dotyczàcych realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013,
oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdaƒ
Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres sprawozdaƒ
z wykonywania przez podmioty wymienione w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915
oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

rów Wiejskich, zwanej dalej „ustawà”, zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej oraz tryb i terminy przekazywania
tych sprawozdaƒ.
2. Sprawozdania z wykonywania przez podmioty
wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej przekazuje si´ jako:
1) sprawozdania bie˝àce i zbiorcze sprawozdania bie˝àce;
2) sprawozdania okresowe i zbiorcze sprawozdania
okresowe:
a) pó∏roczne,
b) roczne;
3) sprawozdanie koƒcowe i zbiorcze sprawozdanie
koƒcowe.
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§ 2. 1. Sprawozdania bie˝àce i zbiorcze sprawozdania bie˝àce zawierajà dane o przebiegu wdra˝ania
dzia∏aƒ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Programem”, w tym
dane dotyczàce liczby z∏o˝onych wniosków o przyznanie pomocy, zawartych umów lub wydanych decyzji
w sprawie przyznania tej pomocy.
2. Zbiorcze sprawozdania bie˝àce zawierajà równie˝ dane o przebiegu realizacji finansowej Programu,
w tym dane dotyczàce liczby z∏o˝onych wniosków
o p∏atnoÊç i beneficjentów, którzy otrzymali p∏atnoÊci
z tytu∏u przyznanej pomocy finansowej w ramach Programu, oraz dane dotyczàce kwoty wyp∏aconych p∏atnoÊci.
3. Sprawozdania bie˝àce i zbiorcze sprawozdania
bie˝àce:
1) przekazuje si´ co:
a) tydzieƒ, w formie elektronicznej,
b) miesiàc, w formie elektronicznej i papierowej;
2) zawierajà dane przygotowane wed∏ug stanu na
ostatni dzieƒ roboczy odpowiednio danego tygodnia albo miesiàca za okres od poczàtku wdra˝ania dzia∏ania.
4. Sprawozdania bie˝àce i zbiorcze sprawozdania
bie˝àce, przekazywane zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. b:
1) które sà sporzàdzane wed∏ug stanu na koniec I i III kwarta∏u danego roku, zawierajà ponadto dane o:
a) przeprowadzonych kontrolach w ramach wdra˝ania Programu oraz ich wynikach,

Poz. 719

5) zaleceƒ:
a) Komitetu Monitorujàcego i ich realizacji,
b) instytucji zarzàdzajàcej i ich realizacji;
6) wystàpienia okolicznoÊci wp∏ywajàcych na przebieg wdra˝ania Programu, nieprzewidzianych na
etapie przygotowywania Programu;
7) wykorzystania pomocy technicznej przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy;
8) realizacji zadaƒ w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie;
9) systemu organizacyjnego wdra˝ania Programu.
2. Zbiorcze sprawozdania okresowe i koƒcowe zawierajà równie˝ dane o przebiegu realizacji finansowej Programu, w tym dane dotyczàce liczby z∏o˝onych
wniosków o p∏atnoÊç, beneficjentów, którzy otrzymali
p∏atnoÊci z tytu∏u przyznanej pomocy finansowej w ramach Programu, oraz dane dotyczàce kwot wyp∏aconych p∏atnoÊci.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
przekazuje si´ w odpowiednich sprawozdaniach równie˝ wed∏ug stanu na ostatni dzieƒ roboczy danego
okresu sprawozdawczego za okres od poczàtku wdra˝ania Programu.
4. Do sprawozdaƒ okresowych i koƒcowych oraz
zbiorczych sprawozdaƒ okresowych i koƒcowych do∏àcza si´ tabele monitorowania, zawierajàce dane
o post´pie wdra˝ania Programu w uj´ciu iloÊciowym
(wskaêniki monitorowania).

b) realizacji zadaƒ w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie,

5. Sprawozdania okresowe i koƒcowe oraz zbiorcze sprawozdania okresowe i koƒcowe przekazuje si´
w formie elektronicznej i papierowej.

c) napotkanych problemach we wdra˝aniu Programu, w tym zwiàzanych z zapewnieniem zgodnoÊci ze wspólnotowymi politykami, i Êrodkach
podj´tych w celu ich rozwiàzania;

§ 4. 1. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1,
2 i 4 ustawy przekazujà Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawozdania z wykonywania
przez nie zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej, najpóêniej w:

2) zawierajà dane z podzia∏em na województwa.
§ 3. 1. Sprawozdania okresowe i koƒcowe oraz
zbiorcze sprawozdania okresowe i koƒcowe zawierajà
dane za okres sprawozdawczy, dotyczàce:
1) przebiegu wdra˝ania dzia∏aƒ Programu, w tym dane dotyczàce liczby z∏o˝onych wniosków o przyznanie pomocy, zawartych umów lub wydanych
decyzji w sprawie przyznania tej pomocy;
2) czynnoÊci podejmowanych w ramach wykonywania zadaƒ zwiàzanych z monitorowaniem i ocenà
Programu, w tym sposobu gromadzenia w formie
elektronicznej danych dotyczàcych wdra˝ania Programu;
3) przeprowadzonych kontroli w ramach wdra˝ania
Programu oraz ich wyników;
4) napotkanych problemów we wdra˝aniu Programu, w tym zwiàzanych z zapewnieniem zgodnoÊci
ze wspólnotowymi politykami, i Êrodków podj´tych w celu ich rozwiàzania;

1) 2. dniu roboczym kolejnego tygodnia — w przypadku sprawozdaƒ bie˝àcych, przekazywanych
zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a;
2) 6. dniu roboczym kolejnego miesiàca — w przypadku sprawozdaƒ bie˝àcych, przekazywanych
zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b;
3) 20. dniu roboczym kolejnego pó∏rocza — w przypadku sprawozdaƒ okresowych pó∏rocznych;
4) dniu 31 stycznia roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy sprawozdanie — w przypadku sprawozdaƒ okresowych rocznych;
5) dniu 1 lutego 2016 r. — w przypadku sprawozdania
koƒcowego.
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje instytucji zarzàdzajàcej sprawozdania
zbiorcze z wykonywania przez podmioty wymienione
w art. 6 ust. 1 ustawy zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej,
najpóêniej w:
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1) 3. dniu roboczym kolejnego tygodnia — w przypadku zbiorczych sprawozdaƒ bie˝àcych, przekazywanych zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a;
2) 10. dniu roboczym kolejnego miesiàca — w przypadku zbiorczych sprawozdaƒ bie˝àcych, przekazywanych zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b;
3) 40. dniu roboczym kolejnego pó∏rocza — w przypadku zbiorczych sprawozdaƒ okresowych pó∏rocznych;
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4) dniu 31 marca roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy informacja — w przypadku zbiorczych
sprawozdaƒ okresowych rocznych;
5) dniu 31 marca 2016 r. — w przypadku zbiorczego
sprawozdania koƒcowego.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jab∏oƒski
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 29 maja 2007 r.
sygn. akt P 8/06
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

si´ do p∏acenia alimentów, które to wy∏àczenie skutkuje nieprzys∏ugiwaniem takiej osobie prawa do zasi∏ku, z uwagi na treÊç art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

Janusz Niemcewicz — przewodniczàcy,
Maria Gintowt-Jankowicz,
Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca,

orzeka:

Miros∏aw Wyrzykowski,
Bohdan Zdziennicki,
protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udzia∏em sàdu przedstawiajàcego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 29 maja 2007 r., pytania
prawnego Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego
w Opolu, czy art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255, ze zm.) w zakresie, w jakim wy∏àcza z poj´cia osoby uczàcej si´ osob´ pe∏noletnià, uczàcà si´
i niepozostajàcà na utrzymaniu rodziców w zwiàzku
z ugodà sàdowà, na mocy której rodzice zobowiàzali

Art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 i Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 427) w zakresie, w jakim przy okreÊleniu „osoby
uczàcej si´” wy∏àcza osob´ pe∏noletnià uczàcà si´
i niepozostajàcà na utrzymaniu rodziców z tego powodu, ˝e zobowiàzali si´ oni do jej alimentacji w drodze
ugody zawartej przed sàdem, jest niezgodny
z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Janusz Niemcewicz
Maria Gintowt-Jankowicz
Miros∏aw Wyrzykowski

Marek Mazurkiewicz
Bohdan Zdziennicki
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 29 maja 2007 r.
sygn. akt P 20/06
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Marek Mazurkiewicz,

Maria Gintowt-Jankowicz — przewodniczàcy,

Janusz Niemcewicz — sprawozdawca,

Adam Jamróz,
Teresa Liszcz,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em Sejmu i Prokuratora
Generalnego, na rozprawie w dniu 29 maja 2007 r.,

