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Art. 1. W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrod-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz
z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 214, poz. 1349) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 uchyla si´ pkt 6;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) funkcjonowanie lokalnej grupy dzia∏ania, na-
bywanie umiej´tnoÊci i aktywizacj´.”;

3) w art. 6 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zadania zwiàzane z dokonywaniem wyboru
lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej
strategii rozwoju wykonuje samorzàd woje-
wództwa.”;

4) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
sprawuje nadzór nad:

1) podmiotami, o których mowa w art. 6
ust. 1, zwanymi dalej „podmiotami wdra-
˝ajàcymi”, w zakresie wykonywania
przez te podmioty zadaƒ instytucji zarzà-
dzajàcej,

2) Agencjà w zakresie wykonywania zadaƒ
zwiàzanych z wdra˝aniem pomocy tech-
nicznej, w tym przyznawaniem tej pomocy

— pod wzgl´dem wykonywania tych zadaƒ
zgodnie z przepisami prawa i programem
oraz pod wzgl´dem efektywnoÊci wdra˝ania
programu oraz zapewnienia prawid∏owego
wykonywania przez agencj´ p∏atniczà jej za-
daƒ.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
mo˝e przeprowadzaç kontrole i wydawaç
wià˝àce wytyczne w zakresie wykonywania
przez samorzàd województwa zadaƒ zwià-
zanych z dokonywaniem wyboru lokalnej
grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej strate-
gii rozwoju pod wzgl´dem zgodnoÊci
z przepisami prawa i programem oraz pra-
wid∏owoÊci wykonywania przez samorzàd
województwa tych zadaƒ.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja:

1) pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane
zwiàzane z wykonywaniem przez podmio-
ty wdra˝ajàce zadaƒ instytucji zarzàdzajà-
cej, w szczególnoÊci niezb´dne do sporzà-
dzania rocznego sprawozdania, o którym
mowa w art. 82 rozporzàdzenia
nr 1698/2005, oraz inne dane, niezb´dne
do w∏aÊciwego monitorowania realizacji
programu, w szczególnoÊci dotyczàce
liczby z∏o˝onych wniosków o p∏atnoÊç
i zrealizowanych p∏atnoÊci;

2) przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rozwoju wsi zbiorcze sprawozdania
z wykonywania przez podmioty wdra˝ajà-
ce zadaƒ instytucji zarzàdzajàcej oraz
sprawozdania zawierajàce inne dane, nie-
zb´dne do w∏aÊciwego monitorowania
realizacji programu.”,

d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zakres sprawozdaƒ z wykonywania przez
podmioty wdra˝ajàce zadaƒ instytucji zarzà-
dzajàcej oraz sprawozdaƒ zawierajàcych in-
ne dane, niezb´dne do w∏aÊciwego monito-
rowania realizacji programu, a tak˝e tryb
i terminy przekazywania tych sprawozdaƒ”,

e) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób prze-
prowadzania kontroli, o których mowa
w ust. 2a, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
prawid∏owoÊci wykonywania przez samo-
rzàd województwa zadaƒ zwiàzanych z do-
konywaniem wyboru lokalnej grupy dzia∏a-
nia do realizacji lokalnej strategii rozwoju.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Agencja p∏atnicza mo˝e przeprowadzaç
kontrole podmiotów wdra˝ajàcych,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2
i 4, w zakresie wykonywania przez te
podmioty zadaƒ delegowanych w za-
kresie wdra˝ania dzia∏aƒ obj´tych pro-
gramem oraz ˝àdaç przedstawienia in-
formacji i udost´pnienia lub przekaza-
nia dokumentów w zakresie okreÊlo-
nym w art. 75 ust. 1 lit. h rozporzàdzenia
nr 1698/2005.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i sposób przeprowadzania kon-
troli, o których mowa w ust. 1, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego
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wykonywania przez agencj´ p∏atniczà
jej zadaƒ oraz wymian´ informacji mi´-
dzy instytucjà zarzàdzajàcà i agencjà
p∏atniczà w zakresie planowania kontro-
li i ich wyników.”;

6) w art. 9 uchyla si´ ust. 2;

7) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc jest przyznawana do wysokoÊci limitu
stanowiàcego równowartoÊç w z∏otych kwoty
w euro okreÊlonej w programie na poszczegól-
ne dzia∏ania.”;

8) art. 12 i 13 otrzymujà brzmienie:

„Art. 12. 1. Pomoc w ramach dzia∏ania, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, jest przy-
znawana:

1) na operacje wybrane zgodnie
z art. 62 ust. 4 rozporzàdzenia
nr 1698/2005 przez lokalnà grup´
dzia∏ania wybranà do realizacji
opracowanej przez nià lokalnej stra-
tegii rozwoju, które:

a) odpowiadajà warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach dzia∏aƒ,
o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 17, 18 i 20, albo

b) nie odpowiadajà warunkom przy-
znania pomocy w ramach dzia-
∏aƒ, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 17—20

— je˝eli operacje te b´dà zgodne
z tà strategià, a w przypadku inwe-
stycji b´dà realizowane na obszarze
obj´tym tà strategià; 

2) do wysokoÊci Êrodków okreÊlonych
na to dzia∏anie w umowie, o której
mowa w art. 14 ust. 3.

2. Wnioski o przyznanie pomocy sk∏ada
si´ za poÊrednictwem lokalnej grupy
dzia∏ania wybranej do realizacji opra-
cowanej przez nià lokalnej strategii
rozwoju, w ramach której ma byç reali-
zowana operacja, w terminie przez nià
okreÊlonym, w uzgodnieniu z samo-
rzàdem województwa.

3. Samorzàd województwa podaje do
publicznej wiadomoÊci informacj´
o mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków
o przyznanie pomocy ze wskazaniem
terminu sk∏adania tych wniosków.

Art. 13. 1. Pomoc w ramach dzia∏aƒ, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 22 i 23, jest
przyznawana lokalnej grupie dzia∏ania
wybranej do realizacji opracowanej
przez nià lokalnej strategii rozwoju.

2. W przypadku dzia∏ania, o którym mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 23, pomoc jest
przyznawana do wysokoÊci Êrodków
okreÊlonych na to dzia∏anie w umowie,
o której mowa w art. 14 ust. 3.”;

9) w art. 14:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realiza-
cji opracowanej przez nià lokalnej strategii
rozwoju dokonuje si´ na jej wniosek, w dro-
dze konkursu, bioràc pod uwag´ kryteria
okreÊlone w przepisach, o których mowa
w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Wniosek o wybór lokalnej grupy dzia∏ania
do realizacji opracowanej przez nià lokal-
nej strategii rozwoju sk∏ada si´ na formu-
larzu opracowanym przez Agencj´ i udo-
st´pnionym przez samorzàd wojewódz-
twa.

2b. Do wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do re-
alizacji opracowanej przez nià lokalnej stra-
tegii rozwoju przepisy art. 22 ust. 2, 3 i 4
stosuje si´ odpowiednio.”,

d) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Samorzàd województwa, niezw∏ocznie po
dokonaniu wyboru lokalnej grupy dzia∏ania
do realizacji opracowanej przez nià lokalnej
strategii rozwoju, zawiera z tà grupà umow´
o warunkach i sposobie realizacji tej strate-
gii.

4. W umowie, o której mowa w ust. 3, okreÊla
si´ w szczególnoÊci wysokoÊç Êrodków na
dzia∏ania, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 21 i 23.”;

10) w art. 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) cz∏onkiem zwyczajnym lokalnej grupy dzia∏a-
nia mogà byç osoby fizyczne i osoby prawne,
w tym jednostki samorzàdu terytorialnego,
z wy∏àczeniem województw;”;

11) w art. 16 uchyla si´ ust. 2;

12) w art. 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do post´powaƒ w sprawach przyznania po-
mocy na podstawie umowy prowadzonych
przez podmioty wdra˝ajàce nie stosuje si´
przepisów Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego, z wyjàtkiem przepisów doty-
czàcych w∏aÊciwoÊci miejscowej organów,
wy∏àczenia pracowników organu, dor´czeƒ
i wezwaƒ, udost´pniania akt, a tak˝e skarg
i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stano-
wià inaczej. Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 stosu-
je si´ odpowiednio.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku operacji realizowanych w ra-
mach dzia∏ania, o którym mowa w art. 5
ust. 1 pkt 20, w∏aÊciwoÊç miejscowà orga-
nu ustala si´ wed∏ug miejsca realizacji ope-
racji.
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2b. W przypadku operacji, o których mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b, w∏aÊciwoÊç miej-
scowà organu ustala si´ wed∏ug siedziby
lokalnej grupy dzia∏ania realizujàcej lokal-
nà strategi´ rozwoju, w ramach której re-
alizowana jest operacja.”; 

13) w art. 27 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na wniosek jednostki organizacyjnej lub orga-
nu, realizujàcych zadania okreÊlone w art. 66
ust. 2 i 3 rozporzàdzenia nr 1698/2005 w zakre-
sie i w sposób okreÊlony w przepisach, o któ-
rych mowa w art. 1 pkt 1, je˝eli sà spe∏nione
warunki przyznania pomocy technicznej okreÊ-
lone w tych przepisach oraz w przepisach wy-
danych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3;”;

14) po art. 27 dodaje si´ art. 27a i 27b w brzmieniu:

„Art. 27a. Wniosek o przyznanie pomocy technicz-
nej oraz wniosek o p∏atnoÊç z tytu∏u tej
pomocy sk∏ada si´ w formie pisemnej
na formularzu opracowanym i udost´p-
nionym przez Agencj´.

Art. 27b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii ko-
mitetu monitorujàcego, o którym mo-
wa w art. 77 rozporzàdzenia
nr 1698/2005, podzia∏ Êrodków pro-
gramu w ramach pomocy technicznej
na:

1) jednostki organizacyjne lub organy
realizujàce zadania okreÊlone
w art. 66 ust. 2 i 3 rozporzàdzenia
nr 1698/2005 lub grupy takich jed-
nostek lub organów, lub

2) lata realizacji programu

— majàc na wzgl´dzie wysokoÊç limi-
tu okreÊlonego w programie na po-
moc technicznà oraz zapewnienie
zrównowa˝onego wsparcia tych jed-
nostek i organów w zakresie zarzà-
dzania i wdra˝ania programu zgodnie
z art. 75 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 1698/2005.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju wsi okreÊli równie˝ tryb po-
st´powania w sprawie przyznania po-
mocy technicznej, w przypadku gdy
zapotrzebowanie na Êrodki wynikajà-
ce z wniosków o przyznanie pomocy
technicznej z∏o˝onych przez dane jed-
nostki organizacyjne lub organy lub
grupy takich jednostek lub organów
lub w danym roku realizacji progra-
mu przekracza iloÊç Êrodków okreÊlo-
nà na dane jednostki organizacyjne
lub organy lub grupy takich jednostek
lub organów lub na dany rok realiza-
cji programu.

3. W przypadku gdy minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju wsi okreÊli w roz-
porzàdzeniu, o którym mowa

w ust. 1, podzia∏ Êrodków programu
na okreÊlone jednostki organizacyjne
lub organy realizujàce zadania okreÊ-
lone w art. 66 ust. 2 i 3 rozporzàdze-
nia nr 1698/2005 lub grupy takich or-
ganów lub jednostek lub lata realiza-
cji programu, pomoc jest przyznawa-
na do wysokoÊci Êrodków okreÊlo-
nych w tym rozporzàdzeniu.”;

15) po art. 28 dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Prezes Agencji odst´puje od ustalenia
kwot nienale˝nie lub nadmiernie pobra-
nych p∏atnoÊci z tytu∏u pomocy w ra-
mach dzia∏aƒ wymienionych w art. 5
ust. 1 pkt 3 i pkt 12—15, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98,
poz. 634 i Nr 227, poz. 1505), w przypad-
ku gdy kwota ka˝dej z tych p∏atnoÊci nie
jest wy˝sza od kwoty stanowiàcej rów-
nowartoÊç 50 euro przeliczonej na z∏ote
wed∏ug kursu euro ustalonego zgodnie
z art. 3 rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.
ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady
stosowania agromonetarnego systemu
dla euro w rolnictwie i zmieniajàcym
niektóre rozporzàdzenia (Dz. Urz. UE
L 365 z 21.12.2006, str. 52, z póên. zm.).”;

16) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie okreÊlonym w przepisach, o któ-
rych mowa w art. 1 pkt 1, agencja p∏atnicza
oraz podmioty wdra˝ajàce przeprowadzajà
kontrole, w tym kontrole na miejscu i wizytacje
w miejscu, przy czym w przypadku kontroli
operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1
lit. b, stosuje si´ przepisy tytu∏u II cz´Êci II roz-
porzàdzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia
7 grudnia 2006 r. ustanawiajàcego szczegó∏o-
we zasady stosowania rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia
procedur kontroli, jak równie˝ wzajemnej
zgodnoÊci w odniesieniu do Êrodków wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368
z 23.12.2006, str. 74, z póên. zm.).”;

17) art. 33 i 34 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 33. 1. Agencja p∏atnicza przeprowadza audyt
systemu zarzàdzania i kontroli w pod-
miotach wdra˝ajàcych, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, w zakresie wy-
konywania przez te podmioty zadaƒ
instytucji zarzàdzajàcej w zakresie wdra-
˝ania dzia∏aƒ obj´tych programem.

2. Do przeprowadzania audytu, o którym
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy
o finansach publicznych dotyczàce au-
dytu wewn´trznego, z tym ˝e:

1) roczny plan audytu agencja p∏atni-
cza przekazuje do wiadomoÊci mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw roz-
woju wsi;
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2) sprawozdanie z przeprowadzenia
audytu agencja p∏atnicza przekazuje
kierownikowi jednostki poddanej
audytowi oraz do wiadomoÊci mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw roz-
woju wsi;

3) informacja:

a) na temat podj´tych dzia∏aƒ majà-
cych na celu usuni´cie uchybieƒ
lub usprawnienie funkcjonowa-
nia jednostki poddanej audytowi,

b) o niepodj´ciu dzia∏aƒ majàcych
na celu usuni´cie uchybieƒ lub
usprawnienie funkcjonowania
jednostki poddanej audytowi

— jest przekazywana agencji p∏atni-
czej oraz do wiadomoÊci ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi;

4) kopii rocznego planu audytu nie
przekazuje si´ jednostkom, w któ-
rych zaplanowane zosta∏o jego
przeprowadzenie;

5) do przeprowadzenia audytu upraw-
nia imienne upowa˝nienie wydane
przez organ agencji p∏atniczej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi w uzasadnionych przypadkach
mo˝e ˝àdaç, w zakresie przez niego
wskazanym, przeprowadzenia audytu,
o którym mowa w ust. 1, przez agencj´
p∏atniczà poza rocznym planem audy-
tu.

Art. 34. 1. Agencja p∏atnicza i podmioty wdra˝a-
jàce oraz organy administracji rzàdo-
wej i jednostki organizacyjne podleg∏e
organom administracji rzàdowej lub
przez nie nadzorowane, a tak˝e organy
samorzàdu terytorialnego, wspó∏pra-
cujà przy realizacji zadaƒ zwiàzanych
z przyznawaniem i wyp∏atà pomocy.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, organy administracji rzà-
dowej i jednostki organizacyjne podle-
g∏e organom administracji rzàdowej
lub przez nie nadzorowane oraz orga-
ny samorzàdu terytorialnego obowià-
zane do wspó∏pracy, o której mowa
w ust. 1, a tak˝e tryb i zakres tej wspó∏-
pracy, majàc na wzgl´dzie zapewnie-
nie prawid∏owej realizacji programu.”;

18) po art. 37 dodaje si´ art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. 1. Tworzy si´ krajowà sieç obszarów
wiejskich, o której mowa w art. 68
rozporzàdzenia nr 1698/2005, zwanà
dalej „KSOW”.

2. Funkcjonowanie KSOW zapewniajà:

1) Sekretariat Centralny;

2) sekretariaty regionalne — po jed-
nym w ka˝dym województwie.

3. Do zadaƒ Sekretariatu Centralnego
nale˝y zapewnienie funkcjonowania
KSOW, w szczególnoÊci przez:

1) wspó∏prac´ z podmiotami wymie-
nionymi w art. 6 ust. 1 rozporzà-
dzenia nr 1698/2005;

2) koordynowanie przygotowania
i realizacji planu dzia∏ania, o któ-
rym mowa w art. 68 ust. 2 lit. b roz-
porzàdzenia nr 1698/2005.

4. Do zadaƒ sekretariatów regionalnych
nale˝y zapewnienie funkcjonowania
KSOW w poszczególnych wojewódz-
twach, w szczególnoÊci przez:

1) wspó∏prac´ z podmiotami wymie-
nionymi w art. 6 ust. 1 rozporzà-
dzenia nr 1698/2005 w poszczegól-
nych województwach;

2) przygotowanie i realizacj´ planu
dzia∏ania, o którym mowa w art. 68
ust. 2 lit. b rozporzàdzenia
nr 1698/2005, w zakresie dotyczà-
cym poszczególnych województw. 

5. Zadania Sekretariatu Centralnego
wykonuje minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju wsi, a zadania sekreta-
riatów regionalnych wykonujà — za-
rzàdy województw.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi mo˝e powo∏aç, w drodze zarzà-
dzenia, organ opiniodawczo-dorad-
czy w zakresie funkcjonowania
KSOW, w sk∏ad którego wchodzà
przedstawiciele podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 rozporzà-
dzenia nr 1698/2005, w tym sekreta-
riatów regionalnych.

7. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy:

1) zakres zadaƒ Sekretariatu Central-
nego i sekretariatów regionalnych
oraz sposób ich wykonywania,

2) zakres i sposób przygotowania pla-
nu dzia∏ania, o którym mowa
w art. 68 ust. 2 lit. b rozporzàdzenia
nr 1698/2005

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie
w ramach KSOW w∏aÊciwej wymiany
informacji i doÊwiadczeƒ w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich.

8. Zadania Sekretariatu Centralnego
mogà byç wykonywane przez pod-
miot wy∏oniony w trybie przepisów
o zamówieniach publicznych, które-
mu minister w∏aÊciwy do spraw roz-
woju wsi powierzy∏ wykonywanie
tych zadaƒ na podstawie umowy.
Przepisy art. 6 ust. 3 i 4 stosuje si´ od-
powiednio.
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9. Zadania sekretariatu regionalnego
mogà byç wykonywane przez pod-
miot wy∏oniony w trybie przepisów
o zamówieniach publicznych, które-
mu zarzàd województwa powierzy∏
wykonywanie tych zadaƒ na podsta-
wie umowy. Przepisy art. 6 ust. 3 i 4
stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
z póên. zm.2)) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnikom podatku rolnego przys∏uguje ulga
inwestycyjna z tytu∏u wydatków poniesionych
na:

1) budow´ lub modernizacj´ budynków inwen-
tarskich s∏u˝àcych do chowu, hodowli i utrzy-
mywania zwierzàt gospodarskich oraz obiek-
tów s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urzàdzeƒ melioracyjnych i urzàdzeƒ zaopa-
trzenia gospodarstwa w wod´,

c) urzàdzeƒ do wykorzystywania na cele pro-
dukcyjne naturalnych êróde∏ energii (wiatru,
biogazu, s∏oƒca, spadku wód)

— je˝eli wydatki te nie zosta∏y sfinansowane
w ca∏oÊci lub w cz´Êci z udzia∏em Êrodków 
publicznych.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków
pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229,
poz. 2273, z póên. zm.3)) w art. 5 ust. 4 i 5 otrzymujà
brzmienie:

„4. Agencja p∏atnicza oraz organy administracji rzà-
dowej i jednostki organizacyjne podleg∏e orga-
nom administracji rzàdowej lub przez nie nadzo-
rowane, a tak˝e organy samorzàdu terytorialne-
go, wspó∏pracujà przy realizacji zadaƒ zwiàza-
nych z przyznawaniem i wyp∏atà pomocy.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, organy administracji rzàdowej i jednostki or-

ganizacyjne podleg∏e organom administracji rzà-
dowej lub przez nie nadzorowane oraz organy
samorzàdu terytorialnego obowiàzane do wspó∏-
pracy, o której mowa w ust. 4, a tak˝e tryb i za-
kres tej wspó∏pracy, majàc na wzgl´dzie zapew-
nienie prawid∏owej realizacji planu.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121,
poz. 842 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916, Nr 195,
poz. 1201 i Nr 227, poz. 1505) art. 29a otrzymuje
brzmienie:

„Art. 29a. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje za-
Êwiadczenia o spe∏nianiu:

1) minimalnych standardów co do higieny
i warunków utrzymania zwierzàt 
w gospodarstwie w zakresie niezb´d-
nym do ubiegania si´ lub otrzymania
pomocy finansowej albo dofinansowa-
nia ze Êrodków pochodzàcych z Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej (EFOiGR);

2) warunków utrzymania zwierzàt gospo-
darskich w zakresie niezb´dnym do
ubiegania si´ lub otrzymania pomocy
finansowej ze Êrodków pochodzàcych
z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).”.

Art. 5. Sprawy dotyczàce przyznania ulgi inwesty-
cyjnej podatnikom podatku rolnego, wszcz´te i nieza-
koƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie art. 2, sà roz-
patrywane na podstawie dotychczasowych przepi-
sów.

Art. 6. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 7 ust. 5 pkt 2 i art. 16 ustawy wymienionej
w art. 1 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7
ust. 5 pkt 2 i art. 16 tej ustawy w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´-
cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 5 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 3 zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 5 ust. 5 tej ustawy
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝y-
cie.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162,
poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 427.


