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Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, w zakresie
ich w∏aÊciwoÊci. Opinia Ministra Obrony
Narodowej lub Szefa Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa stwierdzajàca, ˝e zachodzà okoliczno-
Êci prowadzàce do zagro˝enia obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, nie wymaga
uzasadnienia.”;

2) dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Prezes URT zg∏asza, w drodze decyzji,
sprzeciw wobec wykonywanej dzia∏al-
noÊci telekomunikacyjnej obj´tej zg∏o-
szeniem, je˝eli:

1) operator narusza przepisy ustawy
i w terminie okreÊlonym w decyzji
Prezesa URT, wydanej w trybie,
o którym mowa w art. 119, nie
usunà∏ stanu niezgodnego z pra-
wem,

2) zachodzà okolicznoÊci, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, Prezes URT zg∏asza sprzeciw, po
zasi´gni´ciu opinii Ministra Obrony

Narodowej lub Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci.
Opinia Ministra Obrony Narodowej
lub Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa
stwierdzajàca, ˝e zachodzà okoliczno-
Êci prowadzàce do zagro˝enia obron-
noÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa,
nie wymaga uzasadnienia.”;

3) w art. 16 wyrazy „art. 14 ust. 2” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 14 ust. 2 i 2a oraz w art. 14a”;

4) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje si´ dla pod-
miotu, który spe∏nia wymagania okreÊlone
ustawà, a tak˝e je˝eli nie zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, oraz je˝eli
spe∏nione sà warunki okreÊlone w art. 18 ust. 1
pkt 2.”

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o regu-
lacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 8 i 9 skreÊla si´ wyrazy „w okresie roku roz-
liczeniowego”,

b) w pkt 18 skreÊla si´ wyrazy „i wykonujàcy zada-
nia wynikajàce z Porozumienia Bran˝owego” ;

2) w art. 3:

a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opiniowanie szczegó∏owych zasad wspó∏-
pracy mi´dzy producentami cukru i plantato-
rami buraków cukrowych, okreÊlonych
w drodze rozporzàdzenia, o którym mowa
w ust. 9,”

b) w ust. 8 skreÊla si´ pkt 4,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-

we zasady wspó∏pracy mi´dzy producenta-
mi cukru i plantatorami buraków cukrowych,
w tym:

1) zasady przyznawania prawa do uprawy
i dostawy buraków cukrowych dla po-
szczególnych plantatorów, odpowiednio
do przyznanego producentowi limitu
A i B cukru, oraz zasady zbywania tego
prawa,

2) baz´ dostawy i jakoÊç standardowà bura-
ków cukrowych,

3) warunki produkcji i organizacji dostaw bu-
raków cukrowych,

4) warunki odbioru buraków cukrowych i za-
p∏aty za nie 

— uwzgl´dniajàc zapewnienie jednakowej
ochrony interesów producentów cukru
i plantatorów buraków cukrowych.”,

d) skreÊla si´ ust. 10 — 12;

3) w art. 4 wyrazy „okreÊlonych w Porozumieniu Bran-
˝owym” zast´puje si´ wyrazami „okreÊlonych



w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art. 3 
ust. 9,”;

4) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Plantator otrzymuje od producenta li-
mit produkcji cukru. Limit stanowi war-
toÊç niematerialnà gospodarstwa rolne-
go plantatora.

2. Suma limitów rozdzielona przez produ-
centa plantatorom musi byç równa su-
mie limitu A i limitu B, które zosta∏y przy-
znane producentowi na podstawie art. 6
ust. 2.

3. Szczegó∏owe zasady podzia∏u oraz 
obrotu limitami przez plantatorów,
z uwzgl´dnieniem Êredniej produkcji bu-
raka cukrowego wykonanej przez planta-
torów w ostatnich pi´ciu latach, zostanà
okreÊlone w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w art. 3 ust. 9.

4. Producent cukru, który otrzyma∏ limit
A i limit B, jest obowiàzany zawrzeç
z plantatorami buraków cukrowych
umowy kontraktacji na buraki w wyso-
koÊci odpowiadajàcej przyznanemu
plantatorowi limitowi produkcji cukru.
Umowy kontraktacji powinny uwzgl´d-
niaç szczegó∏owe zasady okreÊlone
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w art.
3 ust. 9.

5. Plantator buraka cukrowego mo˝e zby-
waç w ca∏oÊci lub w cz´Êci limit, o któ-
rym mowa w ust. 1, innemu plantatoro-
wi buraka cukrowego bez zgody produ-
centa cukru. Z dniem nabycia ca∏oÊci lub
cz´Êci limitu na nabywc´ przechodzà
prawa i obowiàzki wynikajàce z umowy
kontraktacji, o której mowa w ust. 4, od-
powiednio do ca∏oÊci lub cz´Êci limitu.

6. Nabywca jest obowiàzany powiadomiç
producenta cukru, pod rygorem niewa˝-
noÊci umowy, o nabyciu ca∏oÊci lub cz´-
Êci limitu, o którym mowa w ust. 5, w ter-
minie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Producent cukru, który nie zawar∏ umów
kontraktacji na dostaw´ buraków cukro-
wych w iloÊci odpowiadajàcej przyzna-
nym limitom A i B, jest obowiàzany do
dokonania zap∏aty za wszystkie buraki
przerobione na cukier w wysokoÊci nie
ni˝szej ni˝ cena minimalna za buraki
A ustalona na podstawie art. 13.

8. W przypadku niewykonania przez produ-
centa cukru w danym roku rozliczenio-
wym kontraktacji buraka cukrowego
w zakresie przyznanego limitu A i limitu
B, minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych mo˝e, na wniosek Prezesa
Agencji Rynku Rolnego, wydaç decyzj´
o zmniejszeniu tych limitów proporcjo-
nalnie do niewykonanej kontraktacji.”;

5) skreÊla si´ art. 14;

6) w art. 15:

a) w ust. 1 wyrazy „jest zobowiàzana zakupiç” za-
st´puje si´ wyrazami „mo˝e zakupiç” i skreÊla
si´ wyrazy „spe∏niajàcego warunki, o których
mowa w art. 14 ust. 4”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady dokonywania zakupów interwen-
cyjnych cukru bia∏ego, w tym:

1) minimalne wymagania co do jakoÊci i ilo-
Êci cukru oferowanego Agencji,

2) dop∏aty i opusty zwiàzane z odchyleniami
od jakoÊci standardowej,

3) warunki i procedury przej´cia cukru przez
Agencj´ 

— uwzgl´dniajàc wymóg zapewnienia zbytu
cukru A i B, wyprodukowanego przez produ-
centów cukru, oraz w∏aÊciwej organizacji
rynku cukru.”;

7) w art. 16:

a) w ust. 1 wyraz „Eksporterzy” zast´puje si´ wyra-
zem „Producenci”,

b) w ust. 3 w zdaniu wst´pnym wyrazy „Prezes
Agencji Rynku Rolnego” zast´puje si´ wyrazami
„Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
na wniosek Prezesa Agencji Rynku Rolnego,”;

8) w art. 17:

a) w ust. 5 wyrazy „Prezesa Agencji Rynku Rolne-
go” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rynków rolnych, na wniosek Preze-
sa Agencji Rynku Rolnego,”

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
po zasi´gni´ciu opinii Komisji Porozumie-
wawczej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb oraz terminy pobierania op∏at cukro-
wych, uwzgl´dniajàc zabezpieczenie prawa
eksporterów do ca∏kowitej wartoÊci dop∏at
do eksportu cukru B, izoglukozy B, syropu
inulinowego B oraz przetwórców cukru do
przerobu cukru na cele niespo˝ywcze.”;

9) skreÊla si´ rozdzia∏ V.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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