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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

(druk nr 837) 

 

USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. O SCALANIU I WYMIANIE GRUNTÓW (Dz. U. z 

2014 r. poz. 700)  

 

Art. 3. 

1. Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje 

starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu 

państwa, z zastrzeżeniem ust. 5-7 oraz art. 4 ust. 2 i 3. Organem wyższego stopnia w 

rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach 

z tego zakresu jest wojewoda. 

2. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli 

gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek 

właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni 

projektowanego obszaru scalenia. 

3. Odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego następuje w drodze decyzji starosty. 

4. Prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy 

jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten 

samorząd do realizacji tych zadań. 

5. W finansowanie prac, o których mowa w ust. 4, oraz w finansowanie zagospodarowania 

poscaleniowego mogą być włączone: 

1)   publiczne środki wspólnotowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) oraz 

[2)   inne środki publiczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) i 

w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 173).] 

<2) inne środki publiczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. 

poz. …), w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.> 

6. W finansowanie zagospodarowania poscaleniowego mogą być włączone środki 

państwowych funduszy celowych oraz środki budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jeżeli jest to zgodne odpowiednio z ich regulaminami bądź właściwością. 

7. W pokrywaniu kosztów przeprowadzania postępowania scaleniowego lub wymiennego 

oraz zagospodarowania poscaleniowego mogą uczestniczyć właściciele gruntów objętych 

postępowaniem na zasadach ustalonych przez starostę w projekcie, o którym mowa w art. 

10 ust. 1. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)  

 

Art. 14. 

1. Powiększanie zasobów leśnych następuje w wyniku zalesienia gruntów oraz podwyższania 

produkcyjności lasu w sposób określony w planie urządzenia lasu. 

2. Do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji 

rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty nadające się do zalesienia, a 

w szczególności: 

1)   grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów 

rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych; 

2)   lotne piaski i wydmy piaszczyste; 

3)   strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska; 

4)   hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie. 

2a. Wielkość zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji określa krajowy program 

zwiększania lesistości opracowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, 

zatwierdzony przez Radę Ministrów. 

3. Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

4. Obowiązek zalesiania gruntów ciąży na nadleśniczych w odniesieniu do gruntów w 

zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach lub użytkownikach wieczystych 

pozostałych gruntów. 

5. Właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów mogą otrzymać dotacje z budżetu państwa 

przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, o których 

mowa w ust. 3. Decyzję w sprawie przyznania środków na pokrycie tych kosztów wydaje 

starosta na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, po zaopiniowaniu przez 
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wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy 

publicznej. 

6. (uchylony). 

[7. Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem dokonuje oceny 

udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz 

przekwalifikuje z urzędu grunt rolny na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na 

podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie 

przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.] 

<7. Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem dokonuje 

oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu oraz 

przekwalifikuje z urzędu zalesiony grunt na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano 

na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, lub 

na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.> 

8. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonanie oceny udatności upraw 

nadleśniczemu. 

 

Art. 35. 

1. Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu 

urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. W szczególności nadleśniczy: 

1)   reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego 

działania; 

2)   kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów 

Państwowych; 

2a)  bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, 

pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych; 

2b)  (uchylony); 

2c)  inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność pracowników nadleśnictwa; 

3)   ustala organizację nadleśnictwa, w tym podział na leśnictwa zapewniający leśniczym 

prawidłowe wykonywanie zadań gospodarczych, oraz zatrudnia i zwalnia pracowników 

nadleśnictwa; 

4)   organizuje ochronę mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego. 

2. Nadleśniczy udziela właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 

pomocy, na jego wniosek, poprzez: 

1)   doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej; 
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2)   (uchylony); 

3)   odpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego 

sprzętu leśnego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściciela lasu niestanowiącego 

własności Skarbu Państwa, poparty opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

nadleśniczy może udostępnić nieodpłatnie sadzonki drzew i krzewów leśnych na ponowne 

wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych) - zgodnie z uproszczonym planem 

urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3. 

4. Nadleśniczy może, na podstawie umowy z właścicielem lasu, organizować wykonywanie 

zadań gospodarczych w lesie, łącznie ze sprzedażą drewna. 

[5. Nadleśniczy, na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do zalesienia, sporządza plan 

zalesienia i potwierdza wykonanie zalesienia w przypadku zalesienia objętego przepisami 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.] 

<5. Nadleśniczy, na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do zalesienia, sporządza 

plan zalesienia i potwierdza wykonanie zalesienia zgodnie z planem zalesienia w 

przypadku zalesienia objętego przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, lub 

przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. O GOSPODAROWANIU 

NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z 

2013 r. poz. 155 oraz z 2014 r. poz. 1133)  

 

Art. 24. 

1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze: 

1)   w pierwszej kolejności sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach 

określonych w rozdziale 6; 

2)   
(5)

 oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub 

fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8; 
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3)   wniesienia mienia lub jego części do spółki, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 6, lub innej spółki prawa handlowego, w której Skarb Państwa lub 

instytut badawczy posiada większość udziałów lub akcji; 

4)   oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu 

gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25; 

5)   przekazania w zarząd; 

6)   zamiany nieruchomości. 

1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania 

regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych 

związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja 

zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji. 

3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo 

przypadkach odłogowane. 

4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze 

decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu, 

przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się 

odpowiednio. 

4a. (uchylony). 

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie 

przekazać na własność: 

1)   jednostce samorządu terytorialnego: 

a)  na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 

lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 oraz z 2012 r. 

poz. 951), 

b)  w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996), 

c)  jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na 

cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu 

zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury 

fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli 

położony jest na nich cmentarz; 

2)   (uchylony); 
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[3)   osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były 

pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości rolne o 

powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa w 

przepisach 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 późn. zm.).] 

<3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat 

były pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 

nieruchomości rolne o powierzchni do 2 hektarów – na cele związane z 

zalesianiem, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. …)> 

5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż 

określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia Agencja występuje 

do podmiotu wymienionego w ust. 5 pkt 1 z żądaniem zwrotu aktualnej wartości 

pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1, 

natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile Lasy 

Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia gruntu 

przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje prawo 

pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami. 

5aa. Agencja może odstąpić od żądania, o którym mowa w ust. 5a, w przypadku gdy: 

1)   nieruchomość zostanie wykorzystana przez jednostkę samorządu terytorialnego na 

inny cel niż określony w umowie, jeżeli cel ten mieści się w zakresie określonym w ust. 

5 pkt 1 lub 

2)   nieruchomość zostanie przekazana na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651, z późn. zm.) nieodpłatnie, albo za odpłatnością stanowiącą równowartość 

poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego udokumentowanych nakładów 

na przekazaną nieruchomość, lub 

3)   nastąpi zwrot do Zasobu nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego 

przekazania. 

5b. (uchylony). 

5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i 

wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce 

samorządu terytorialnego. 

6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne, 

wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze 

umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym 
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działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych 

może nastąpić nieodpłatnie. 

7. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu przeznaczone na drogi krajowe stają się 

nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ustanowienie trwałego zarządu 

wojewoda stwierdza w drodze decyzji. Decyzja wojewody stanowi podstawę wpisu do 

księgi wieczystej i jest podstawą wykreślenia nieruchomości z ksiąg rachunkowych oraz 

przekazania tych nieruchomości przez Agencję protokołem zdawczo-odbiorczym 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

7a. (uchylony). 

7b. (uchylony). 

7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o: 

1)   zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 

42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951) wydanym na rzecz podmiotu, 

o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy; 

2)   pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych wydaną na rzecz regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej lub urzędu morskiego. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6. 

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić: 

1)   warunki i procedurę dokonywania zamiany; 

2)   warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny 

stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym 

rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie 

większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych; 

3)   warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany gruntu. 
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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, z 2013 r. poz. 1537 

oraz z 2014 r. poz. 1872)  

 

Art. 11. 

1. Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się , w drodze decyzji 

administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji 

właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

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 

późn. zm.), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach 

tych działań [.] <;> 

<6) 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. 3 ust. 1 pkt 4–6 oraz 8–12 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. ...), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w 

ramach tych działań.> 
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USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.)  

 

Art. 165. 

1. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku 

uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do 

naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. 

2. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy 

art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5. 

3. Prezes Urzędu informuje wnioskodawcę o wszczęciu kontroli doraźnej albo o odmowie 

wszczęcia kontroli doraźnej, podając uzasadnienie wskazujące na brak okoliczności, o 

których mowa w ust. 1. 

[4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której 

mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 lub w przepisach o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub w przepisach o pomocy społecznej, 

zwanej dalej "instytucją zarządzającą", jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że 

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło 

do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.] 

<4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o 

której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, w przepisach o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w przepisach o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 lub w przepisach o pomocy 

społecznej, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, lub na wniosek agencji płatniczej, 

o której mowa w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jeżeli z 

uzasadnienia wniosku instytucji zarządzającej lub agencji płatniczej wynika, że 

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.> 
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI 

ROZWOJU (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649)  

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę 

oraz tryb współpracy między nimi. 

[2. Ustawy nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z funduszy wspierających sektory 

morski lub rybacki, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2, 2b i 7 oraz przepisów art. 

14e, art. 14f, art. 14g ust. 1, 2 i 4, art. 14h, art. 14j i art. 14l.] 

<2. Ustawy nie stosuje się do programów realizowanych z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

funduszy wspierających sektory morski lub rybacki, z wyłączeniem przepisów 

rozdziałów 1, 2, 2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g ust. 1, 2 i 4, art. 14h, 

art. 14j i art. 14l, a w przypadku programu realizowanego z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

także z wyłączeniem art. 14kc i art. 14kd.> 

 

<Art. 14kc. 

1. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowuje minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, o 

którym mowa w art. 47 rozporządzenia nr 1303/2013. 

2. Projekt zmiany programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, po uzyskaniu opinii, o 

której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, jest przyjmowany przez Radę Ministrów w 

drodze uchwały, a następnie jest przekazywany przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi Komisji Europejskiej. 

3. Zmiana programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich po: 

1) zatwierdzeniu przez Komisję Europejską tej zmiany – w przypadku, o którym 

mowa w art. 11 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), 

2) poinformowaniu Komisji Europejskiej o tej zmianie – w przypadku, o którym 

mowa w art. 11 lit. c rozporządzenia wymienionego w pkt 1 

 jest przekazywana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do wiadomości 

członkom Rady Ministrów. 

4. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, upoważnić ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi do przyjmowania projektów zmian programu realizowanego z 
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wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w zakresie, o którym mowa w art. 11 lit. c rozporządzenia 

wymienionego w ust. 3 pkt 1. 

 

Art. 14kd. 

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi: 

1) podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej program realizowany z wykorzystaniem środków z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz jego 

zmiany; 

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

komunikat o: 

a) zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu realizowanego z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz jego zmian, jeżeli wymagały zatwierdzenia przez 

Komisję Europejską, 

b) adresie strony internetowej, na której został zamieszczony program realizowany z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz jego zmiany.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ 

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (Dz. U. z 2013 r. poz. 173)  

 

 

[o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich] 

 

<o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013> 

 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

[1)   zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, określonym w rozporządzeniu Rady (WE) 

nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. 
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Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", oraz 

w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia;] 

<1) zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanego dalej 

„programem”, określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 

września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 

277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, 

oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia;> 

2)   warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej: 

[a)  w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, zwanej dalej 

"pomocą",] 

<a) w ramach działań objętych programem, zwanej dalej „pomocą”,> 

b)  na realizację zadań określonych w art. 66 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1698/2005, 

zwanej dalej "pomocą techniczną" 

- w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1, lub 

przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej. 

 

Art. 3. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje: 

1)   projekt krajowego planu strategicznego, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 

1698/2005, 

[2)   projekt programu rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 15 

rozporządzenia nr 1698/2005, zwanego dalej "programem"] 

<2) projekt programu> 

- po zasięgnięciu opinii samorządów województw oraz partnerów gospodarczych i 

społecznych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1698/2005. 

2. Rada Ministrów, w drodze uchwały: 

1)   przyjmuje krajowy plan strategiczny; 

2)   zatwierdza projekt programu. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi: 

1)   przekazuje Komisji Europejskiej: 

a)  przyjęty przez Radę Ministrów krajowy plan strategiczny, 

b)  zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt programu; 

2)   współpracuje z Komisją Europejską w zakresie oceny przekazanego jej projektu 

programu oraz przeglądu tego programu zgodnie z rozporządzeniem nr 1698/2005. 

4. Po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi ogłasza program, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
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5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje projekt zmiany programu po 

zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia nr 

1698/2005. Do zmiany programu przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. O AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI 

ROLNICTWA (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438) 

 

Art. 29. 

1. Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych: 

1)   pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 

2)   krajowych, przeznaczonych na: 

a)  współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

b)  finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji 

administracyjnej 

- następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się również do podmiotów niebędących stronami postępowania w 

sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej, które nienależnie lub nadmiernie 

pobrały środki publiczne, o których mowa w ust. 1. 

2. Właściwym w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków 

publicznych w decyzji, o której mowa w ust. 1, jest organ właściwy do rozstrzygnięcia w 

sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których 

mowa w ust. 1. 

3. O ustaleniu kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych organ, o 

którym mowa w ust. 2, może rozstrzygnąć również w decyzji w sprawie przyznania 

płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, która została 

ustalona w decyzji, o której mowa w ust. 3, nie jest wyższa od kwoty stanowiącej 

równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego dla danego 

funduszu Unii Europejskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, kwota przyznanych płatności 

lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest wypłacana 

w wysokości pomniejszonej o ustaloną kwotę nienależnie lub nadmiernie pobraną; 

przepisu ust. 10 nie stosuje się. 

5. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 

dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.) oraz art. 28a 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. z 2013 r. poz. 173)] . <w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

poz. 173 oraz z 2015 r. poz. …) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. …)> 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej 

wykonania. 

7. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z 

późn. zm.), z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania 

płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że termin, o 

którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

wynosi 60 dni. 

8. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 7, 

przysługują organowi, o którym mowa w ust. 2. 

9. Załatwienie sprawy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy. 

10. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM (Dz. U. Nr 116, 

poz. 975 oraz z 2015 r. poz. 55)  

 

Art. 17. 

1. Jednostka certyfikująca przekazuje: 

1)  ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, do dnia 30 listopada każdego roku, wykaz producentów, o 

których mowa w ustawie 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, z 2013 r. poz. 1537 oraz z 2014 r. poz. 1872), którzy 

spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami 

dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, według stanu na dzień 15 listopada tego roku; 

2)   Głównemu Inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku - wykaz, a do dnia 31 

marca każdego roku - sprawozdanie, o których mowa w art. 27 ust. 14 rozporządzenia 

nr 834/2007, które zawierają dane i informacje zebrane przez tę jednostkę, wynikające z 

posiadanego przez nią zakresu upoważnienia do działania w rolnictwie ekologicznym. 
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1a. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą zostanie 

stwierdzona konieczność uzupełnienia lub zmiany danych zawartych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, jednostka certyfikująca uzupełnia lub zmienia ten wykaz, według 

stanu na dzień 31 grudnia tego roku, i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw 

rolnictwa, Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w sposób i w formie określonej w ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 

14 stycznia roku następującego po roku przekazania tego wykazu. 

2. Zgłoszenia błędów lub pomyłek w informacjach zawartych w: 

1)   wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się do ostatniego dnia lutego roku 

następującego po roku przekazania tego wykazu; 

2)   wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się do ostatniego dnia lutego roku, 

w którym ten wykaz został przekazany; 

3)   sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się do 30 kwietnia roku, w 

którym to sprawozdanie zostało przekazane. 

[3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dla celów postępowania dowodowego w 

postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych z udzielaniem pomocy finansowej 

producentom ekologicznym, na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, stanowi dokument urzędowy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposób jego przekazywania, mając na 

względzie uzyskanie informacji związanych z udzielaniem pomocy finansowej producentom 

ekologicznym na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej oraz przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.] 

<3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dla celów postępowania dowodowego w 

postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych z udzielaniem pomocy 

finansowej producentom ekologicznym, na podstawie przepisów o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, przepisów o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 oraz przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, stanowi dokument urzędowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 
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4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposób jego przekazywania, 

mając na względzie uzyskanie informacji związanych z udzielaniem pomocy 

finansowej producentom ekologicznym na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 oraz przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.> 

5. Wykaz i sprawozdanie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się na formularzach 

opracowanych i udostępnionych przez Głównego Inspektora jednostkom certyfikującym i 

przekazuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku 

udostępnienia jednostkom certyfikującym oprogramowania lub systemu 

teleinformatycznego do przekazania tego wykazu lub sprawozdania - z zastosowaniem 

tego oprogramowania lub systemu. 

 

 

 

 

 

 


