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DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach 

rolników (druk nr 1425) 
Sejm na 68. posiedzeniu w dniu 12 września 2018 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2816 do Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju W si po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

12 września 2018 r. 

wnosi: 

Wysoki S ej m raczy następujące poprawki: 

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) niebędących rolnikami, prowadzących działalność w zakresie przechowywania, 
magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub 
grup tych produktów, lub ryb, wytworzonych przez rolników, o których mowa w pkt 
1, oraz prowadzących działalność w zakresie usług mechanizacyjnych, zwanych dalej 
„podmiotami niebędącymi rolnikami"; 

-KPPO 

- odrzucić 

2) w art. 5 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) wskazanie minimalnego okresu członkostwa w spółdzielni rolników, który nie może 
być krótszy niż dwa lata obrotowe;"; 

-KPPO 

-odrzucić 

3) skreślić art. 8; 

-KPPO 

- odrzucić 

4) w art. 13 skreślić ust. 6; 

-KPPO 

-odrzucić 



5) art. 21 nadać brzmienie: 

„Art. 21. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 716, 1579 i 1925) w art. 7 w ust. 1wpkt15 kropkę zastępuje się średnikiem i 
dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane 
wyłącznie przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na 
działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ... o spółdzielniach rolników 

-KPPO 

(Dz. U. poz ....... ) stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu lub 
oddane do użytkowania spółdzielni rolników lub związkowi spółdzielni rolników, 
które prowadzą działalność jako małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. l)"."; 

-odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 5 należy głosować łącznie z poprawką nr 6 

6) w art. 23 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art.17 w ust. 1 po pkt 49 dodaje się pkt 49a w brzmieniu: 

-KPPO 

„49a) dochody spółdzielni rolników w rozumieniu ustawy z dnia ..... o spółdzielniach 
rolników (Dz. U. poz. . ..... ) prowadzącej działalność jako małe 

przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) pochodzące ze sprzedaży produktów 
rolnych, lub ryb, ze względu na które spółdzielnia rolników została założona, 
wyprodukowanych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej 
jej członków;";"; 

-odrzucić 

7) po art. 24 dodać art. 24a w brzmieniu: 

„Art. 24a. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 21, 996 i 1250) art. 138 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 138. Przedmiotem działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej jest 
prowadzenie wspólnego wielorodzinnego gospodarstwa rolnego oraz działalności na 
rzecz gospodarstw członków i innych gospodarstw rolnych. Spółdzielnia może również 
prowadzić inną działalność gospodarczą.".". 

-KPPO 
-odrzucić 

Warszawa, dnia 12 września 2018 r. 

Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącego Komisji 
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