
Or. A. 0713/1192/16 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 
Tytuł Projekt ustawy o spółdzielniach rolników  
Autor   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Projekt z dnia 16 czerwca 2016 r.  
 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   
Urząd  
Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  
Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 
e-mail bs@zpp.pl 
tel. 18 477 86 00 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga ogólna 
dotycząca trybu 
procedowania 
projektu  

Zgodnie z informacją uzyskaną z 
sekretariatu Komisji Wspólnej 
projekt pierwotnie zaplanowany był 
w porządku obrad Zespołu ds. 
Obszarów Wiejskich w dniu 15 lipca 
2016 r. W dniu 11 lipca br. przesłano 
kolejną informację o opiniowaniu 
tego projektu w trybie obiegowym 
przez Komisję Wspólną Rządu i 
Samorządu Terytorialnego. Z 
informacji dostępnych na stronach 
RCL wynika, że konsultacje  
społeczne projektu trwają do 15 
lipca br., zatem na dobrą sprawę nie 
jest wiadomo jaki ostatecznie kształt 
ustawa przybierze. Ponadto wejście 
w życie ustawy będzie miało swoje 
skutki dla finansów jednostek 
samorządu terytorialnego o czym 
szerzej niżej. W naszej ocenie nie ma 
podstawy do opiniowania projektu 
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w przyspieszonym trybie 
obiegowym, zwłaszcza, że 
posiedzenie plenarne Komisji 
Wspólnej zaplanowane jest na 20 
lipca tj. 3 dni robocze po 
zakończeniu konsultacji publicznych.  

2.  

OSR – skutki 
finansowe dla 
samorządów oraz 
wpływ na 
konkurencyjność 

Projekt przewiduje zastosowanie 
szeregu zwolnień podatkowych 
(podatki lokalne, podatek od osób 
prawnych, podatek od spadków i 
darowizn). Ministerstwo nie podjęło 
się nawet próby oszacowania tych 
skutków. Zwracamy uwagę, że w 
ocenie skutków regulacji powinny 
zostać wskazane szacowane 
oczekiwane efekty regulacji (liczba 
podmiotów, które skorzystają z 
nowego rozwiązania - taka 
informacja powinna stanowić 
podstawę do wyceny kosztów jej 
wprowadzenia). Na podstawie 
danych zawartych w OSR nie sposób 
wskazać, czy regulacja przyniesie 
więcej zysków niż strat.  
Zwolnienie z podatków podmiotów 
prowadzących działalność 
gospodarczą jest pomocą państwa 
zaburzającą konkurencję. W OSR 
również bardzo lakonicznie 
odniesiono się do tej kwestii.  
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