BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 26 maja 2022 r.
o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 724)

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz.
203 i 219)
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.
<1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony za pomocą formularza
udostępnionego na stronie internetowej Agencji, z tym że w przypadku gdy wniosek
jest składany za pomocą tego formularza przez producenta niebędącego osobą
fizyczną, to składa go osoba:
1) uprawniona do reprezentacji tego producenta – jeżeli jego reprezentacja jest
jednoosobowa;
2) upoważniona przez osoby uprawnione do reprezentacji tego producenta – jeżeli
jego reprezentacja jest wieloosobowa.
1b. Załączniki do wniosku, o którym mowa w ust. 1, składanego za pomocą formularza
udostępnionego na stronie internetowej Agencji, dołącza się jako dokumenty
utworzone za pomocą tego formularza, a w przypadku gdy stanowią dokumenty
wymagające opatrzenia podpisem przez osobę trzecią, dołącza się je w postaci
elektronicznej jako:
1) dokumenty opatrzone przez tę osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym albo podpisem zaufanym albo
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-22) elektroniczne kopie dokumentów powstałych w postaci papierowej i opatrzonych
przez tę osobę podpisem własnoręcznym, zapisane w formacie danych
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 17.
1c. W przypadku gdy załączniki, o których mowa w ust. 1b, nie zostały dołączone do
wniosku, o którym mowa w ust. 1, złożonego za pomocą formularza udostępnionego
na stronie internetowej Agencji, można je złożyć bezpośrednio do kierownika biura
powiatowego Agencji właściwego miejscowo lub nadać za pośrednictwem operatora
pocztowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).
1d. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, za pomocą formularza
udostępnionego na stronie internetowej Agencji jest wymagane uwierzytelnienie
osoby składającej ten wniosek:
1) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) lub
2) za pomocą loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.>
2. (uchylony).
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o
przyznanie płatności, z tym że:
1) posiadacze zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia siedziby stada,
przy czym posiadacze zwierząt prowadzący:
a) miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2
kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
b) działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie:
– organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
– obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności
rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa
w tym obrocie lub skupu zwierząt,
c) rzeźnię
- składaj ą wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności, o których mowa w
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji
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-3zwierząt, do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych
zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów tej ustawy;
2) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu
zgłoszenia działalności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004
r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do rejestru zwierząt gospodarskich
oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów tej
ustawy;
3) (uchylony).
4) (uchylony).
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 w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1371 oraz z
2021 r. poz. 904), 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, 8-12a i 13a 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. z 2021 r. poz. 182, 904 i
1603), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych
działań;
7) potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek
łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez Krajowy
Ośrodek

Wsparcia

Rolnictwa

niefinansowych,

współfinansowanych

lub

finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego
do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.
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-4Art. 14.
1. Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej
zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1, w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia zmiany.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do
ewidencji producentów.
3. Zmiana danych w ewidencji producentów może być dokonywana również z urzędu na
podstawie informacji pochodzących z innych ewidencji lub rejestrów publicznych
prowadzonych przez organy lub podmioty wykonujące zadania publiczne, do których
Agencja ma dostęp z mocy prawa, i nie wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji
administracyjnej.
<Art. 14a.
1. Po zakończeniu postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji
producentów

oraz

wykreślenia

z

tej

ewidencji

ostatecznymi

decyzjami

administracyjnymi, a w przypadku gdy na te decyzje przysługuje skarga do sądu
administracyjnego:
1) po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo
2) po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym
umorzeniu postępowania sądowo-administracyjnego
– w aktach sprawy pozostawia się elektroniczną kopię dokumentów powstałych w
postaci papierowej, a uprzednio skopiowane elektronicznie dokumenty w postaci
papierowej poddaje się brakowaniu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o:
1) wznowienie postępowania,
2) stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji,
3) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
– w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów oraz wykreślenia z tej
ewidencji, w postępowaniach przed kierownikiem biura powiatowego Agencji,
dyrektorem oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji.
3. Elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, zapisuje się:
1) w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne;
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-52) na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
4. Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego
upoważniona potwierdzają kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z oryginałem elektronicznej
kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. Do postępowania:
1) ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2) z elektroniczną kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.
6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub
dostarczenia akt spraw, o których mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów
składających się na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do
spełnienia tego obowiązku wystarczające jest wydanie, przekazanie lub dostarczenie
uwierzytelnionego wydruku elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w
ust. 1 i 2.>
[Art. 17.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów,
uwzględniając dane, o których mowa w art. 7, oraz biorąc pod uwagę zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania systemu.]

<Art. 17.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji
producentów, uwzględniając dane, o których mowa w art. 7, oraz biorąc pod uwagę
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu;
2) szczegółowe warunki i tryb składania wniosku o wpis do ewidencji producentów za
pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, w tym format
danych, w jakim elektroniczne kopie dokumentów będą dołączane do tego wniosku,
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-6uwzględniając wymagania określone w przepisach o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę potrzebę
identyfikacji osoby składającej wniosek i zabezpieczenia przekazywanych danych
przed dostępem osób nieuprawnionych.>

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514)

<Art. 23c.
W roku 2022 kwoty 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu, ustalonej na
dzień 31 grudnia 2021 r., pozostającej po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez
Krajowy Ośrodek, nie wpłaca się do budżetu państwa i przeznacza się na zadania
wynikające z:
1) art. 24 ust. 10 w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej,
w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub
przetwarzanie produktów rolnych;
2) art. 32a ust. 1 w zakresie nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa
handlowego, nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych
części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu
Państwa;
3) art. 4b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w
zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu
poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i
nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach prawa
handlowego, jeżeli wymaga tego realizacja zadań wynikających z polityki państwa w
zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki
rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.>

Art. 24.
1. Krajowy Ośrodek gospodaruje Zasobem w drodze:
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-71) w pierwszej kolejności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na
powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w
rozdziałach 6 lub 8, z wyłączeniem nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej
niż 1 ha oraz nieruchomości rolnych przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miejscowym
planie odbudowy na cele inne niż rolne, a w przypadku braku miejscowego planu - na
cele niezwiązane z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
2) oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub
fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8 i 9;
3) wniesienia mienia lub jego części do spółki prawa handlowego;
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. Krajowy Ośrodek 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, Krajowy
Ośrodek zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie
Krajowego Ośrodka.
3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo
przypadkach odłogowane.
4. Na wniosek Krajowego Ośrodka, 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. Za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, nieruchomości wchodzące w skład
Zasobu Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność:
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-81) 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. z 2021 r. poz. 1812),
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. z 2020 r. poz. 764),
[c) 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 - pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu
rewitalizacji, ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;]
<c) na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących
wykonywaniu zadań realizowanych przez te jednostki – pod warunkiem że
jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną decyzją o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w przypadku braku
miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy;>
2) (uchylony);
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
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-9Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88).
5a. W przypadku gdy nabywca, o którym mowa w ust. 5:
1) przed upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia nieruchomości, zbył lub przeznaczył tę
nieruchomość na inne cele niż określone w umowie,
2) w okresie 10 lat od dnia nabycia nieruchomości nie wykorzystał jej na cele określone w
umowie
- Krajowy Ośrodek występuje do tego nabywcy 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 Krajowemu Ośrodkowi zwrot taki
przysługuje, o ile Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku
zamiaru zbycia gruntu przez osoby wymienione w ust. 5 pkt 3 Lasom Państwowym
przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w
przepisach o gospodarce nieruchomościami.
5aa. Krajowy Ośrodek 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 2021 r. poz. 1899)
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, grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi oraz grunty przeznaczone na
te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać
na własność jednostce samorządu terytorialnego.
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- 10 5d. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może bez
przeprowadzenia przetargu, w drodze umowy, wydzierżawić lub wynająć nieruchomości
wchodzące w skład Zasobu:
1) jednostce samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy na cele związanie z realizacją i rozbudową obiektów
użyteczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym
realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego;
2) państwowej osobie prawnej na cele związane z realizacją jej zadań statutowych.
6. Z

zastrzeżeniem

art.

44

ust.

1,

urządzenia,

obiekty

i

sieci:

energetyczne,

wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Krajowy Ośrodek może w
drodze umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom
prowadzącym 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 Krajowy Ośrodek protokołem
zdawczo-odbiorczym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7a. (uchylony).
7b. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w
trwały zarząd na czas nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury
fizycznej,

na

jego

wniosek,

nieruchomości

niezbędne

do

przygotowania

i

przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012. Decyzja Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka stanowi podstawę do
wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jej
protokolarnego przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.
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- 11 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. z
2021 r. poz. 1079) 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 Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie 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.
10. Środki finansowe uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu, Krajowy Ośrodek może
przeznaczać na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:
1) rozwój obszarów wiejskich;
2) działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;
3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;
4) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.
11. Wsparcia, o którym mowa w ust. 10, udziela się w formie pożyczek, poręczeń, gwarancji
kredytowych lub bezzwrotnej pomocy finansowej.
12. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 11, jest udzielana na podstawie
umowy i może dotyczyć:
1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury
technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44,
bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;
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- 12 2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji,
seminariów i konkursów w zakresie zadań Krajowego Ośrodka;
3) budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na
podstawie ust. 6, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu
technicznego;
4) przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych na obszarach
wiejskich.
13. Wsparcie, o którym mowa w ust. 10, udzielane podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą lub podmiotom prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie, ma
charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), jeżeli
podmiot ubiegający się o wsparcia, wraz z wnioskiem o jego udzielenie, przedstawi:
1) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), oraz
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy
wymienionej w pkt 1.
14. Przy przeznaczaniu nieruchomości wchodzących w skład Zasobu na cele związane z
realizacją inwestycji, w szczególności w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
Krajowy Ośrodek może prowadzić działania podnoszące walory gospodarcze tych
nieruchomości, w tym działania, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości
do realizacji tych inwestycji, w szczególności przez scalenie, wymianę lub podział
nieruchomości.
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- 13 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1867)
Art. 5.
1. Zadania związane z udzielaniem pomocy finansowej w zakresie wspierania rozwoju
obszarów wiejskich, zwanej dalej "pomocą", realizuje agencja płatnicza akredytowana na
podstawie przepisów o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wskazana w planie, zwana dalej
"Agencją".
1a. Pomoc jest udzielana na wniosek producenta rolnego, w rozumieniu przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub grupy producentów rolnych, a w
przypadku pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8, na wniosek jednostki
organizacyjnej lub organu realizującego zadania związane z rozwojem obszarów
wiejskich.
2. Pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1-7, jest udzielana, wstrzymywana, zawieszana
lub zmniejszana w drodze decyzji administracyjnej kierownika jednostki organizacyjnej
Agencji, a pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8 - na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
3. Decyzje administracyjne w zakresie przyznawania rent strukturalnych wydaje Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku, gdy przekazano mu funkcje agencji
płatniczej w zakresie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych.
3a. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w
euro określonej w planie na poszczególne działania, lecz nie później niż do dnia 30
czerwca 2008 r.
<3b. W przypadku działania określonego w art. 1 ust. 1 pkt 4 pomoc jest wypłacana na
wniosek o wypłatę.>
4. Agencja płatnicza oraz organy administracji rządowej i jednostki organizacyjne podległe
organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, a także organy samorządu
terytorialnego, współpracują przy realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą
pomocy.
[4a. Wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 3 składa się na formularzu
opracowanym i udostępnionym przez Agencję.]
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- 14 <4a. Wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 oraz wnioski o wypłatę
tej pomocy składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez
Agencję.>
4b. Wnioski, o których mowa w ust. 4a, można również składać za pomocą formularza
umieszczonego na stronie internetowej Agencji.
4c. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 4a, za pomocą formularza umieszczonego
na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany zaawansowany podpis elektroniczny.
5. (uchylony).
[6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1)szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc na działanie
określone w art. 1 ust. 1 pkt 3,
2)wzory wniosków o pomoc na działania określone w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-8,
3)zawartość planów do działań określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 i 4
- mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych we wnioskach oraz
zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy.]
<6a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc na działanie
określone w art. 1 ust. 1 pkt 4 oraz wnioski o wypłatę tej pomocy, mając na względzie
konieczność zawarcia w tych wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego
udzielenia i prawidłowej wypłaty tej pomocy.>
[7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4a,
umieszczany na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania
tego wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji,
mając na względzie identyfikację producenta rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności oraz zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób
nieuprawnionych.]
<7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać formularze wniosków, o których
mowa w ust. 4a, umieszczane na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe
warunki i tryb składania tych wniosków za pomocą formularzy umieszczonych na
stronie internetowej Agencji, mając na względzie identyfikację producenta rolnego w
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- 15 rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz
zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.>

USTAWA z dnia 7 marca 2007 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 2007–2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 387)

Art. 24.
1. Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność w ramach działań objętych
programem składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym przez
podmiot wdrażający.
2. [Wniosek o wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, z
uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr
809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady
wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), składa się za
pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji.]

<Wniosek o

przyznanie pomocy oraz wniosek o wypłatę pomocy w ramach działania, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego
zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z
31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), składa się za pomocą formularzy udostępnionych na
stronie internetowej Agencji.> Właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 3
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli,
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biura powiatowego Agencji.
[3. Do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, za pomocą formularza udostępnionego na
stronie internetowej Agencji nie jest wymagany podpis elektroniczny.
4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosków, o których mowa w ust. 2,
udostępniony na stronie internetowej Agencji, szczegółowe warunki i tryb składania
wniosków za pomocą takiego formularza, mając na względzie identyfikację wnioskodawcy
oraz zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych.]
<3. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 2, za pomocą formularzy
udostępnionych na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany podpis
elektroniczny.
4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać formularze wniosków, o których
mowa w ust. 2, udostępnione na stronie internetowej Agencji oraz szczegółowe
warunki i tryb składania wniosków za pomocą tych formularzy, mając na względzie
identyfikację wnioskodawcy oraz zabezpieczenie danych przed dostępem osób
nieuprawnionych.>

USTAWA z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219 i 646)

Art. 33.
1.

Po zakończeniu postępowania w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz
przejściowego wsparcia krajowego decyzją ostateczną, a w przypadku gdy przysługuje na
tę decyzję skarga do sądu administracyjnego:
1) po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo
2) po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym
umorzeniu postępowania sądowo-administracyjnego
[- w aktach sprawy pozostawia się cyfrową kopię dokumentów powstałych w formie
pisemnej, a skopiowane cyfrowo dokumenty poddaje się brakowaniu.]
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w postaci papierowej, a uprzednio skopiowane elektronicznie dokumenty w
postaci papierowej poddaje się brakowaniu.>
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o:
1) wznowienie postępowania,
2) stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji,
3) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
- 57 w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia
krajowego w postępowaniach przed kierownikiem biura powiatowego Agencji,
dyrektorem oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji.
3. [Cyfrową] <Elektroniczną> kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2:
1) sporządza się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641);
2) zapisuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
[4. Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego
upoważniona

potwierdza

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

zgodność

z

oryginałem cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. Do postępowania z cyfrową kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, określające
sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.]
<4. Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego
upoważniona potwierdzają kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z oryginałem elektronicznej
kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. Do postępowania:
1) ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2) z elektroniczną kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.>
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- 18 6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub
dostarczenia akt spraw, o których mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się
na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego
obowiązku wystarczające jest wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego
wydruku [cyfrowej] <elektronicznej> kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

USTAWA 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. z 2021 r. poz. 2137 oraz
z 2022 r. poz. 88)
Art. 33.
1. Po zakończeniu ostateczną decyzją administracyjną postępowania w sprawie o przyznanie
pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8, 10-12a, 13a i 13b, a w
przypadku gdy przysługuje na tę decyzję skarga do sądu administracyjnego:
1) po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo
2) po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym
umorzeniu postępowania sądowo-administracyjnego
[- w aktach sprawy pozostawia się cyfrową kopię dokumentów powstałych w formie
pisemnej, a skopiowane cyfrowo dokumenty poddaje się brakowaniu.]
<– w aktach sprawy pozostawia się elektroniczną kopię dokumentów powstałych
w postaci papierowej, a uprzednio skopiowane elektronicznie dokumenty w
postaci papierowej poddaje się brakowaniu.>
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o:
1) wznowienie postępowania,
2) stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnej,
3) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej
- 14 w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 8, 10-12a, 13a i 13b, w postępowaniu przed kierownikiem biura powiatowego
Agencji, dyrektorem oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji.
3. [Cyfrową] <Elektroniczną> kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2:
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- 19 1) sporządza się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641);
2) zapisuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
[4. Organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub osoba przez niego
upoważniona

potwierdza

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

zgodność

z

oryginałem cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. Do postępowania z cyfrową kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób
postępowania z dokumentami elektronicznymi.]
<4. Organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub osoba przez niego
upoważniona potwierdzają kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z oryginałem elektronicznej
kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. Do postępowania:
1) ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2) z elektroniczną kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.>
6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub
dostarczenia akt sprawy, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się
na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego
obowiązku jest wystarczające wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego
wydruku [cyfrowej] <elektronicznej> kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 34.
1. Pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, pkt
4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy
zawieranej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
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- 20 2. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach działań i poddziałań, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, pkt 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, prowadzonych
przez agencję płatniczą i podmioty wdrażające, nie stosuje się przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości
miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania
akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy art. 27 ust. 12a stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku operacji realizowanych w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust.
1 pkt 4 lit. c, i operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 7, właściwość miejscową organu ustala się według miejsca realizacji operacji.
4. W przypadku operacji w zakresie scalania gruntów realizowanych w ramach poddziałania,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. c, stroną umowy o przyznaniu pomocy jest powiat
reprezentowany przez starostę.
5. Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana
beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2021 r. poz. 1129 i 1598), z wyłączeniem
przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień publicznych, z tym że umowę o
przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się zgodnie z art. 264, art. 308 ust. 2 i
3, art. 577 i art. 578 tej ustawy.
<6. Warunki przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
i 2, oraz sposób wykazania ich spełnienia wskazuje się w ogłoszeniu o zamówieniu
publicznym lub w dokumentach zamówienia publicznego.
7. Przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, agencja płatnicza wzywa podmiot, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, do wykazania spełnienia warunków przyznania tej
pomocy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
8. Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, mimo
wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie wykazał spełnienia warunków przyznania
pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, agencja płatnicza
ponownie wzywa ten podmiot do wykazania spełnienia warunków przyznania tej
pomocy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
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- 21 9. W przypadku niewykazania przez podmiot, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, spełnienia warunków przyznania pomocy w ramach działań, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2:
1) pomocy nie przyznaje się;
2) agencja płatnicza zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia – występuje odpowiednio do
gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, agencja płatnicza ponownie bada i ocenia
oferty spośród ofert złożonych przez pozostałych wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz wybiera najkorzystniejszą ofertę albo
unieważnia postępowanie. Przepisy ust. 7–9 stosuje się.>

Art. 35.
[1. W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w ramach działań i
poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, pkt 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14,
podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn
odmowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy
przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie
określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.]
<1. W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w ramach:
1) działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 i 5, pkt 6 lit.
d, pkt 7, 13 i 14, podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,
2) działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, agencja płatnicza informuje
podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
– w formie pisemnej o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie
pomocy oraz podmiotowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w
trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4
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- 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi.>
<3. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 2, przez podmiot, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, agencja płatnicza może, przed
wydaniem przez sąd administracyjny prawomocnego orzeczenia, zawrzeć umowę
o przyznaniu pomocy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza na podstawie art. 34 ust. 10, jeżeli niezawarcie umowy o
przyznaniu pomocy przed wydaniem przez sąd administracyjny prawomocnego
orzeczenia mogłoby spowodować negatywne skutki dla terminowego wydatkowania
środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji w ramach działań, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2.
4. W przypadku zawarcia umowy o przyznaniu pomocy w okolicznościach określonych
w ust. 3 agencja płatnicza niezwłocznie przekazuje sądowi administracyjnemu, do
którego została wniesiona skarga, o której mowa w ust. 2, informację o zawarciu
umowy o przyznaniu pomocy.
5. Jeżeli mimo wniesienia skargi, o której mowa w ust. 2, przez podmiot, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, agencja płatnicza zawrze, przed wydaniem
prawomocnego orzeczenia przez sąd administracyjny, umowę o przyznaniu pomocy
w okolicznościach określonych w ust. 3, sąd administracyjny, uwzględniając skargę,
stwierdza tylko, że ocena spełnienia warunków przyznania pomocy została
przeprowadzona w sposób naruszający prawo.
6. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 2, przez podmiot, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, sąd administracyjny rozpoznaje
skargę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
7. W przypadku wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu administracyjnego w
sprawie, w której została wniesiona skarga, o której mowa w ust. 2, przez podmiot,
którego

oferta

została

wybrana

jako

najkorzystniejsza,

Naczelny

Sąd

Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia.>
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