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Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia
1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80,
poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255,
Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320 i Nr 38,
poz. 452) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 30
stycznia 1996 r. w sprawie szczegó∏owych kierunków
dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82,
Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34,
poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183,
z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655
i Nr 86, poz. 961 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73,
poz. 765, Nr 83, poz. 896 i Nr 86, poz. 949) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) modernizacj´, budow´ i rozbudow´ gospodarstw

rolnych, zak∏adów przetwórstwa rolno-spo˝yw-
czego i zak∏adów Êwiadczàcych us∏ugi dla rolnic-
twa, a tak˝e zak∏adów prowadzàcych innà dzia∏al-
noÊç w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz
w miastach do 20 tysi´cy mieszkaƒców, gwaran-
tujàcych zatrudnienie ludnoÊci wiejskiej,”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ma∏a przedsi´biorczoÊç w gminach wiejskich,

miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tysi´-
cy mieszkaƒców,”;

3) w § 10 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „60%” zast´puje si´
wyrazami „80%”;

4) w § 11:

a) w ust. 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) sfinansowanie przedsi´wzi´ç inwestycyj-
nych realizowanych przez grupy producen-
tów rolnych wpisanych do rejestru grup,
w rozumieniu przepisów o grupach produ-
centów rolnych i ich zwiàzkach.”,

b) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „o których mowa w ust. 3
pkt 2 i 3” zast´puje si´ wyrazami „o których mo-
wa w ust. 3 pkt 2—4”;

5) w § 16:

a) w ust. 1 po wyrazach „miejsko-wiejskich” doda-
je si´ wyrazy „oraz w miastach do 20 tysi´cy
mieszkaƒców”,

b) w ust. 2:

— w pkt 2 wyrazy „10 000 z∏” zast´puje si´ wy-
razami „20 000 z∏”,

— w pkt 3 wyrazy „60 000 z∏” zast´puje si´ wy-
razami „200 000 z∏”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.


