
 
Druk nr 4161

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja 

 

 
 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa  (druk nr 4109). 
 

Marszałek Sejmu – na podstawie art. 37 ust.1,  art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 3 czerwca 2005 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. 

 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  po przeprowadzeniu pierwszego czytania i po 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2005 r. oraz po 

wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że projekt 

ustawy zawarty  w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej , 

 
wnosi: 

 
 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy  

 
 

 
Warszawa, dnia  16 czerwca 2005 r. 
 
 
 
  Zastępca Przewodniczącego Komisji 
  
  i Sprawozdawca  
  
   /-/ Stanisław Kopeć 
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia  2005 r. 

 

o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  

Rolnictwa 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) po art. 3f dodaje się art. 3g - 3i w brzmieniu: 

„Art. 3g. 1. Agencja udziela producentom rolnym, w rozumieniu przepi-
sów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, dopłat z 
tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkol-
cowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energe-
tyczne, zwanych dalej „dopłatami”. 

2. Warunkiem uzyskania dopłat jest: 

1) posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych o łącz-
nej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę 
rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym 
jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej 
niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego; 

2) prowadzenie plantacji wierzby (Salix sp.) albo róży bezkol-
cowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele e-
nergetyczne w taki sposób, aby na powierzchni 1 ha działek 
rolnych było uprawianych nie mniej niż 10 tys. roślin danego 
gatunku. 

3. Wysokość dopłat w danym roku kalendarzowym ustala się jako 
iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni 
plantacji wierzby (Salix sp.) albo róży bezkolcowej (Rosa mul-
tiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek 
dopłat do 1 ha powierzchni takiej plantacji. 

4. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, 
stawki dopłat do 1 ha powierzchni plantacji wierzby (Salix sp.) 
lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywa-
nych na cele energetyczne, uwzględniając ogólną po-
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wierzchnię upraw tych roślin oraz założenia do ustawy budże-
towej na dany rok. 

Art. 3h. 1. Dopłaty na wniosek producenta rolnego przyznaje, w drodze decy-
zji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę wnioskodawcy kierownik biura powiatowego 
Agencji. 

2. Wniosek o dopłaty wypełnia się na formularzu udostępnionym 
przez Agencję i składa w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 
maja danego roku. 

Art. 3i. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w 
zakresie spełniania przez producentów rolnych warunków do 
przyznania dopłat zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez 
Prezesa Agencji. 

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o któ-
rych mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponu-
jącym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i 
technicznymi określonymi na podstawie ust. 10 pkt 2. 

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające i-
mienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie oso-
by upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miej-
sce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania. 

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważ-
niona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne 
upoważnienie, o którym mowa w ust. 3. 

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych ma-
ją prawo do: 

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego; 

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z 
przedmiotem kontroli; 

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, 
sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz za-
bezpieczania tych dokumentów. 

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynno-
ści protokół. 

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz 
podmiot kontrolowany. 

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot 
kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czyn-
ności kontrolne i dokonuje w protokole stosownej adnotacji o 
odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 

10. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządze-
nia: 
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1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania 
czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie in-
formacji zawartych w upoważnieniu; 

2) określi warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, ja-
kie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym 
można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na 
względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity 
sposób na obszarze całego kraju; 

3) może określić kryteria typowania gospodarstw rolnych do 
kontroli i sposoby jej przeprowadzania, mając na względzie 
zapewnienie możliwości wykonania kontroli danych zawar-
tych we wnioskach producentów rolnych o dopłaty.”; 

2) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie 
lub nadmiernie pobranych środków: 

1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej; 

2) krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; 

3) krajowych, przeznaczonych na udzielanie dopłat.”. 

 

Art. 2. 

W 2005 r. producenci rolni składają wnioski o dopłaty z tytułu prowadzenia plantacji 
wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywa-
nych na cele energetyczne od dnia ogłoszenia ustawy do dnia 31 sierpnia. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wcho-
dzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


