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U S T A W A

z  dnia                                     

o  zmianie ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów

bankowych

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dop∏atach do oprocentowania

niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60,  z póên. zm.1))  po art. 10a

dodaje si´ art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10b. Dop∏aty do oprocentowania kredytów zaciàgni´tych od

dnia 15 lipca 2002 r. do  dnia  15 lipca 2003 r. przez

krajowych przedsi´biorców prowadzàcych produkcj´

rolniczà, z przeznaczeniem na cele okreÊlone w art. 4

ust. 1 pkt 1, mogà byç stosowane za okres nie d∏u˝szy

ni˝ 24 miesiàce od dnia otrzymania kredytu, w przypadku

gdy w gospodarstwach tych  przedsi´biorców wystàpi∏y

powa˝ne szkody spowodowane przez susz´, która mia∏a

miejsce w 2003 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

___________

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504,

Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz.  243, Nr 63, poz. 702 i  Nr  70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122,

poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744  i  746 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 962.



U Z A S A D N I E N I E

Proponowana zmiana ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dop∏atach do

oprocentowania niektórych kredytów bankowych polega na wyd∏u˝eniu z 12 do

24 miesi´cy  okresu stosowania dop∏at z bud˝etu paƒstwa do oprocentowania

kredytów zaciàgni´tych przez producentów rolnych na zakup rzeczowych

Êrodków obrotowych do produkcji rolniczej, w tym do produkcji ˝ywnoÊci

metodami ekologicznymi  i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji

oraz na post´p biologiczny w rolnictwie – w okresie od dnia 15 lipca 2002 r. do

dnia 15 lipca 2003 r., w przypadku gdy w gospodarstwach tych przedsi´biorców

wystàpi∏y powa˝ne szkody spowodowane przez susz´, która mia∏a miejsce

w  2003 r.

Zastosowanie powy˝szej regulacji prawnej jest uzasadnione brakiem mo˝li-

woÊci terminowej sp∏aty przez rolników wy˝ej wymienionych kredytów, w tym

zaciàgni´tych na zakup rzeczowych Êrodków do produkcji rolniczej niezb´dnych

w ubieg∏orocznych uprawach jesiennych i uprawach wiosennych w 2003 r.

W 2003 r. niedobory opadów i nadmierne przesuszenie gleb w wielu rejonach

kraju sprawi∏y, ˝e póêniej przystàpiono do siewów zbó˝ jarych, cz´sto po

up∏ywie optymalnych terminów agrotechnicznych. Ponadto wed∏ug danych GUS

w czasie zimowania roÊlin powsta∏y straty w ozimych uprawach zbó˝ oraz

rzepaku. Z∏o˝y∏y si´ na to silne mrozy, przy braku odpowiedniej pokrywy

Ênie˝nej, du˝e dobowe wahania temperatur, utrzymywanie si´ na polach

zastoisk wody oraz silne wiatry powodujàce wysmolenia plantacji.

Ârednia suma opadów w I kw. 2003 r.  ukszta∏towa∏a si´ na poziomie ok. 62 mm

i  by∏a ni˝sza od Êredniej wieloletniej oko∏o 33%. Tak˝e warunki agro-

meteorologiczne przez znacznà cz´Êç kwietnia  by∏y  niepomyÊlne dla rol-

nictwa. W kwietniu  Êrednia suma opadów  wynios∏a   oko∏o 32 mm i by∏a
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ni˝sza  ok. 21% od normy.  Suche, upalne i s∏oneczne dni w maju oraz w

czerwcu spowodowa∏y  niedostateczne uwilgotnienie ornej warstwy gruntu w

wielu rejonach kraju, szczególnie w woj. pó∏nocno-zachodnich i centralnych.

Aktualnie w gminach rozpocz´∏y prace komisje powo∏ane przez wojewodów,

które szacujà straty w uprawach rolniczych i ogrodniczych u poszczególnych

producentów rolnych dotkni´tych skutkami  suszy.

W celu z∏agodzenia skutków suszy w 2003 r. proponuje si´ wyd∏u˝enie do 24

miesi´cy okresu stosowania dop∏at do oprocentowania kredytów obrotowych na

cele rolnicze przez  zmian´  wy˝ej wymienionej ustawy.



Ocena Skutków Regulacji  (OSR)

1.  Cel  wprowadzenia

Projektowana ustawa ma na celu wyd∏u˝enie z 12 do 24 miesi´cy  okresu

stosowania dop∏at z bud˝etu paƒstwa do oprocentowania kredytów

zaciàgni´tych przez producentów rolnych na zakup rzeczowych Êrodków

obrotowych do produkcji rolnej, w tym do produkcji ˝ywnoÊci metodami

ekologicznymi  i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji  oraz

na post´p biologiczny w rolnictwie – w okresie od dnia 15 lipca 2002 r. do

dnia 15 lipca 2003 r., w przypadku gdy w gospodarstwach tych

przedsi´biorców wystàpi∏y powa˝ne szkody spowodowane przez susz´,

która mia∏a miejsce w 2003 r.

2.  Zakres oceny skutków regulacji

WejÊcie w ˝ycie ustawy nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych

dla bud˝etu paƒstwa ani nie b´dzie obcià˝aç finansów samorzàdu

terytorialnego – dlatego nie zachodzi potrzeba pog∏´bionej oceny skutków

regulacji.

3.  Wp∏yw aktu normatywnego na:

1) sektor finansów publicznych:  wydatki szacowane w wysokoÊci oko∏o

13 mln z∏, w tym w 2003 r. oko∏o 4 mln z∏,   zostanà pokryte ze Êrodków

przewidzianych w ustawie bud˝etowej na rok 2003, z przeznaczeniem na

dop∏aty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze, oraz ze Êrodków

okreÊlonych na te cele w projekcie ustawy bud˝etowej na rok 2004,
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2) rynek pracy:  wdro˝enie proponowanej zmiany przepisów nie b´dzie

mia∏o wp∏ywu na rynek pracy,

3) konkurencyjnoÊç wewn´trzna i zewn´trzna gospodarki:  regulacja

wp∏ynie na z∏agodzenie trudnej sytuacji finansowej gospodarstw rolnych,

4) sytuacja i rozwój regionalny:  proponowane zmiany nie majà wp∏ywu na

sytuacj´ i rozwój regionalny,

5) podmioty, na które b´dà oddzia∏ywaç przepisy ustawy:  gospodarstwa

rolne korzystajàce z kredytów preferencyjnych dotkni´te kl´skà suszy,

6) wyniki przeprowadzonych konsultacji: w ramach konsultacji  projekt

ustawy zosta∏ przekazany do: Krajowej Rady Izb Rolniczych,  Sekre-

tariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ  „SolidarnoÊç”, Niezale˝nego

Samorzàdnego Zwiàzku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Soli-

darnoÊç”, Zwiàzku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowego

Zwiàzku Rolników, Kó∏ek i Organizacji  Rolniczych, Federacji Zwiàzków

Producentów Rolnych. Uwag do projektu ustawy nie zg∏oszono.








