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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 czerwca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania
przez agencje p∏atnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynujàcej

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 22 wrzeÊ-
nia 2006 r. o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych
z bud˝etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finan-

sowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187,
poz. 1381) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏ami administracji rzàdowej — rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie

§ 1 ust. 2 pkt 2 i 3 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).

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zakresu, try-
bu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje
p∏atnicze danych finansowych i informacji jednostce
koordynujàcej (Dz. U. Nr 229, poz. 1674) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) okresowe sprawozdanie zawierajàce dane
finansowe i informacje, o których mowa w art. 4
ust. 1 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 2003/2006
z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiajàcego szcze-
gó∏owe zasady finansowania przez Europejski
Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatków
zwiàzanych ze wspólnà organizacjà rynków pro-
duktów rybo∏ówstwa i akwakultury (Dz. Urz.
UE L 379 z 28.12.2006, str. 49).”;

2) w § 3 dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:
„10. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 13,

przekazuje si´ najpóêniej do dnia:

1) 30 kwietnia — w przypadku gdy sprawoz-
danie dotyczy wydatków poniesionych
w okresie od dnia 16 paêdziernika do dnia
15 kwietnia;

2) 31 paêdziernika — w przypadku gdy spra-
wozdanie dotyczy wydatków poniesionych
w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia
15 paêdziernika.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Je˝eli koniec terminów, o których mowa
w § 3 ust. 3—10, przypada na dzieƒ wolny od
pracy, terminy te up∏ywajà w ostatnim dniu
roboczym poprzedzajàcym dzieƒ wolny od
pracy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jab∏oƒski
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