Projekt
USTAWA
z dnia ……………….………… 2021 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. z 2020 r. poz. 1341 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości
i szerokości geograficznej miejsca wykonania, ustalonych na podstawie dostępnych
systemów pozycjonowania satelitarnego, wykonane i przesłane przez stronę
postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, stanowi dowód tego co zostało na nim
zobrazowane oraz zawarte w sferze informatycznej.”;

2)

w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy „Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana
dalej „Agencją”,”;

3)

w art. 21:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
,,1a. Zgłoszenia zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich
i płatności niezwiązanej do tytoniu dokonuje się w terminie do dnia 31 maja roku,
w którym wniosek został złożony.”,

b)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
,,2. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 1a, nie podlegają przywróceniu.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze
rozporządzenia, dłuższy termin składania wniosków lub zgłaszania zmian do
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do
tytoniu w danym roku, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez rolników
należnych im płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.”.

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 i 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.
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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 2020 r. poz.
1371) w art. 21 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, zdjęcie
geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości i szerokości
geograficznej miejsca wykonania, ustalonych na podstawie dostępnych systemów
pozycjonowania satelitarnego, wykonane i przesłane przez stronę postępowania
z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję, stanowi dowód tego co zostało
na nim zobrazowane oraz zawarte w sferze informatycznej.”.
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. z 2020 r.
poz. 217, 300, 695, 1440 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości i
szerokości geograficznej miejsca wykonania, ustalonych na podstawie dostępnych
systemów pozycjonowania satelitarnego, wykonane i przesłane przez stronę
postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję, stanowi dowód
tego co zostało na nim zobrazowane oraz zawarte w sferze informatycznej.”;

2)

w art. 34 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1–
2a”;

3)

w art. 38 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Do postępowań w sprawach o wypłatę pomocy przepis art. 27 ust. 2a stosuje się
odpowiednio.”;

4)

w art. 57d w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Przepisy art. 42b ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.”;

5)

w art. 67b:
a)

uchyla się ust. 1, 2 i 6,

b)

w ust. 3 po wyrazach „u ludzi” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112
i 2401)”,

c)

w ust. 7 wyrazy „ust. 1–6” zastępuje się wyrazami „ust. 3–5”.

–3–
Art. 4. Do przyznawania płatności, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w
sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 5. Do przyznawania pomocy, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 2, w
sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 6. 1. Do:
1)

przyznawania i wypłaty pomocy i pomocy technicznej, o których mowa w ustawie
zmienianej w art. 3, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe;

2)

wyboru operacji partnera KSOW, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 3, w
sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
2. W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie

pomocy lub pomocy technicznej, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 3, przez podmiot
ubiegający się o przyznanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej z przyczyn związanych z
ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.1845, 2112 i 2401) w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami
tym wirusem, wszczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
należy przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin, została
dopełniona nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej
innym podmiotom.
3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy
technicznej, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 3, nie spełnił określonego warunku
przyznania tej pomocy lub tej pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn
związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-
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CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem,
i podmiot ten:
1)

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego
przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz

2)

nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy

– podmiot właściwy w sprawie o przyznanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej odmawia
podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej jej
przyznania, z podaniem przyczyn odmowy.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się z uwzględnieniem zasad i warunków określonych
w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 3.
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.
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