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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

(druk nr 597 S) 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O KRAJOWYM SYSTEMIE EWIDENCJI 

PRODUCENTÓW, EWIDENCJI GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ EWIDENCJI 

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI (Dz. U. z 2012 r. poz. 86 oraz z 2013 r. 

poz. 1537) 

 

Art. 11. 

1. Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się na jego wniosek złożony do 

kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

<1a. Producent jest obowiązany przedstawić na żądanie kierownika biura powiatowego 

Agencji dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej 

w oddzielnym gospodarstwie rolnym.> 

2. (uchylony). 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na 21 dni przed dniem 

złożenia pierwszego wniosku o przyznanie płatności, z tym że: 

1) producenci rolni będący posiadaczami zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu 

zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt prowadzonego na podstawie 

przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa 

oraz o Inspekcji Weterynaryjnej; 

2) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu 

dokonania pierwszej utylizacji; 

3) producenci rolni niewpisani do ewidencji producentów, którzy przejmują posiadanie 

gospodarstwa rolnego, składają wniosek nie później niż w dniu złożenia wniosku o 

przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego; 

4) przetwórcy składają wniosek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru, 

o którym mowa w przepisach o organizacji rynku przetworów owocowych i 

warzywnych; 

5) producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów 

rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach 

działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z 
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późn. zm.), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach 

tych działań. 

 

Art. 12. 

1. Jednocześnie z wpisem do ewidencji producentów nadaje się numer identyfikacyjny. 

2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na 

następcę prawnego. 

3. Wnioskodawcy podlegającemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku 

tytułów nadaje się jeden numer identyfikacyjny. 

[4. W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa 

rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu z 

małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz 

wyrazili pisemną zgodę.] 

<4. W przypadku współposiadaczy gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer 

identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu ze współposiadaczy, co do 

którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.> 

5. W przypadku producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadzących zakłady 

utylizacyjne lub potencjalnych beneficjentów, działających w formie spółki cywilnej, 

nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się temu 

wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę. 

[6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis do ewidencji producentów 

dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka, współposiadacza gospodarstwa 

rolnego albo wspólników.] 

<6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis do ewidencji 

producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współposiadaczy gospodarstwa 

rolnego albo wspólników.> 

 

Art. 17. 

<1.> Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakie powinny spełniać: 

1)   wniosek o wpis do ewidencji producentów, 

2)   zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym 

- uwzględniając dane, o których mowa w art. 7, oraz biorąc pod uwagę zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania systemu. 

<2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, 

dokumenty, o których mowa w art. 11 ust. 1a, uwzględniając dokumenty 

uprawdopodabniające posiadanie środków produkcji rolnej, w tym gruntów 

rolnych, oraz dokumenty wskazujące na samodzielne ponoszenie przez 

wnioskodawcę wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.> 

 


