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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r.
Poz. 1105

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E
RA DY M I NI S TR Ó W
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej
od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512 oraz z 2014 r. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb realizacji przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, zadania
polegającego na rozkładaniu na raty opłaty, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272 oraz z 2015 r. poz. 165), zwanej dalej „opłatą”.
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§ 2. Agencja realizuje zadanie określone w § 1, udzielając pomocy producentom mleka posiadającym kwoty indywidualne dla dostaw, zwanym dalej „dostawcami hurtowymi”, którzy przekroczyli kwoty indywidualne w okresie wskazanym w art. 15 w ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2013 ustanawiającego opłatę wyrównawczą
w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 43, str. 333), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 595/2004”, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/517 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE)
nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego
opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 82 z 27.03.2015, str. 73), zwanym dalej
„rozporządzeniem nr 2015/517”, w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie tych kwot indywidualnych.
§ 3. Pomoc, o której mowa w § 2, jest udzielana w wysokości, liczbie rat i terminach wpłaty, określonych w art. 15
ust. 1 akapit drugi i trzeci rozporządzenia nr 595/2004 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nr 2015/517.
§ 4. Wysokość pomocy, o której mowa w § 2, ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 pkt 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej
udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z 2006 r. Nr 183, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 122, poz. 1008).
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§ 5. Pomoc, o której mowa w § 2, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie
z przepisami 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) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§ 6. 1. Pomoc, o której mowa w § 2, jest udzielana na wniosek dostawcy hurtowego w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.

2. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, zawiera informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy,
obejmujące co najmniej:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
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numer rejestracyjny wnioskodawcy, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;

3)

liczbę rat i wysokość pierwszej raty opłaty.
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2)

3. Do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, dołącza się:
1)

zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis, określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,
z późn. zm.1));

2)

zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3)

oświadczenie o niezaleganiu:
a)

z płatnościami podatków,

b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

4. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym
przez Agencję na jej stronie internetowej.

§ 7. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, ustala minister właściwy do spraw rynków rolnych i ogłasza go na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra na 7 dni przed dniem rozpoczęcia
terminu składania tych wniosków.
§ 8. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji przekazują podmiotom skupującym w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych zbiorcze informacje wynikające z decyzji,
o których mowa w § 6 ust. 1. Informacje te są przekazywane tym podmiotom również w postaci elektronicznej.
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§ 9. Podmiot skupujący w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych przekazuje otrzymaną kwotę opłat, jednak nie mniejszą niż wynikającą z decyzji, o których mowa w § 6 ust. 1,
na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
dostawcy hurtowego w terminach określonych w art. 15 w ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 595/2004 w brzmieniu
nadanym rozporządzeniem nr 2015/517.
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§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1)

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz
z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

