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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 13. posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 r. ustawę

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 9 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja
danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.”;

2)

po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. 1. W przypadku gdy w wyniku ustaleń dokonanych w ramach
kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że:
1)

płatność bezpośrednia lub płatność niezwiązana do tytoniu została przyznana
w niewłaściwej wysokości i istnieje konieczność zmiany jej wysokości lub

2)

istnieje konieczność dokonania zmniejszenia danej płatności lub wykluczenia
z płatności, w tym wynikająca ze stwierdzonych nieprawidłowości lub
niezgodności,

lub

nałożenia

pozostałych

kar

administracyjnych,

lub

zastosowania art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 lub art. 11 ust. 1
tego rozporządzenia
– organ, który wydał decyzję w sprawie o przyznanie tej płatności, może ją zmienić
lub uchylić bez zgody strony, jeżeli płatność ta nie została jeszcze wypłacona i nie
upłynął termin jej wypłaty określony w art. 75 ust. 1 akapit pierwszy
rozporządzenia nr 1306/2013.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie wszczyna się z
urzędu.”.

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę 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 oraz ustawę 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.

2
Art. 2. W ustawie 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 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349) w art. 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa
rolnego lub gruntu i pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, to taka pomoc
do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
przysługuje podmiotowi, który ma do tego gruntu tytuł prawny.”.
Art. 3. W ustawie 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. 349 i 1888) w art. 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa
rolnego lub gruntu i pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, to taka pomoc
do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
przysługuje podmiotowi, który ma do tego gruntu tytuł prawny.”.
Art. 4. 1. Do płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie zmienianej w art.
1, oraz do pomocy finansowej, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 2 oraz w art.
3, a także do postępowań w sprawach dotyczących tych płatności i tej pomocy:
1)

wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy,

2)

zakończonych ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych
przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

– stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do płatności, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, przyznanych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 41a ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r.
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