
19

USTAWA

z dnia 29 listopada 2000 r.

o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu  oraz rynku suszu paszowego.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje organizacj´ rynków:

1) owoców i warzyw, wymienionych w za∏àczniku nr 1
do ustawy,

2) chmielu,

3) tytoniu,

4) suszu paszowego.

2. Do organizacji rynków, o których mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ przepisów o przeciwdzia∏aniu prakty-
kom monopolistycznym i ochronie interesów konsu-
mentów.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) obrót — oferowanie do sprzeda˝y i sprzeda˝,

2) chmiel — wysuszony kwiatostan ˝eƒskiej roÊliny
chmielu uprawnego, zwany  równie˝ szyszkà
chmielu,

3) produkty chmielowe — proszki, granulaty i ekstrak-
ty, które zosta∏y wytworzone w procesie obróbki
chmielu,

4) zizomeryzowany produkt chmielowy — produkt
chmielowy, w którym alfakwasy uleg∏y prawie ca∏-
kowitej izomeryzacji,

5) certyfikat — Êwiadectwo  potwierdzajàce spe∏nia-
nie przez chmiel lub produkt chmielowy minimal-
nych wymagaƒ jakoÊciowych,

6) Êwiadectwo równowa˝noÊci — Êwiadectwo po-
twierdzajàce spe∏nianie przez importowany chmiel
lub produkt chmielowy minimalnych wymagaƒ ja-
koÊciowych obowiàzujàcych w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydane przez kraj pochodzenia i uznane
za równowa˝ne z polskim certyfikatem na podsta-
wie umów mi´dzynarodowych,

7) ma∏e opakowanie chmielu lub produktu chmielo-
wego — opakowanie chmielu lub proszku chmielo-
wego o masie do 1 kg albo opakowanie ekstraktów
chmielu lub zizomeryzowanych produktów chmie-
lowych o masie do 0,30 kg,
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8) chmiel nieprzygotowany — chmiel, który  poddany
zosta∏  wy∏àcznie wst´pnemu  suszeniu i pakowa-
niu,

9) chmiel przygotowany — chmiel, który zosta∏ pod-
dany koƒcowemu suszeniu i pakowaniu,

10) surowiec tytoniowy — wysuszone liÊcie tytoniu od-
mian uprawianych w kraju,

11) wst´pne przetwarzanie surowca tytoniowego —
przygotowanie do dalszego przerobu  przez produ-
centów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowe-
go, polegajàce w szczególnoÊci na od˝y∏owaniu,
ci´ciu, nasàczaniu lub dosuszaniu blaszki liÊciowej, 

12) tytoƒ przemys∏owy — tytoƒ wst´pnie przetworzo-
ny,

13) grupy u˝ytkowe tytoniu — tytonie:
a) odmian typu Virginia, suszone w suszarniach

cieplnych ze sterowanym obiegiem powietrza
oraz kontrolà temperatury i wilgotnoÊci powie-
trza,

b) odmian typu Burley, suszone powietrzem, pod
os∏onà i bez mo˝liwoÊci fermentacji,

c) odmian tytoni ciemnych, suszone powietrzem,
pod os∏onà i bez mo˝liwoÊci fermentacji,

d) odmian tytoni ciemnych, suszone powietrzem
z mo˝liwoÊcià dosuszenia w suszarniach ciepl-
nych oraz w´dzenia,

14) zielonka — lucern´, traw´, esparcet´, koniczyn´,
∏ubin, wyk´, seradel´ oraz zbo˝a, zbierane w stanie
zielonym, i inne roÊliny pastewne uprawiane na
gruntach ornych, skoszone i rozdrobnione w wa-
runkach polowych lub na sieczkarniach stacjonar-
nych przed suszeniem,

15) susz paszowy — materia∏ paszowy otrzymany z zie-
lonki w wyniku szybkiego jej suszenia  goràcymi
gazami spalinowymi, zmieszanymi z powietrzem
lub goràcym powietrzem,

16) rekompensata finansowa — cz´Êciowy zwrot utra-
conego dochodu z tytu∏u niewprowadzenia pro-
duktów do obrotu.

Rozdzia∏ 2

Organizacja rynku owoców i warzyw

Art. 3. Organizacja rynku owoców i warzyw obej-
muje:

1) funkcjonowanie grup producentów owoców lub
warzyw, zwanych dalej „grupami”,

2) udzielanie pomocy finansowej grupom,

3) ustalanie warunków wycofywania z obrotu owo-
ców i warzyw przez grupy.

Art. 4. Pomoc finansowa paƒstwa przewidziana
w niniejszej ustawie przys∏uguje grupom, które:

1) zosta∏y utworzone na podstawie przepisów o gru-
pach producentów rolnych i ich zwiàzkach,

2) zosta∏y wpisane do rejestru grup producentów
owoców i warzyw obj´tych pomocà finansowà,
zwanego dalej „rejestrem grup uznanych”, prowa-

dzonego przez wojewod´ w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce siedziby grupy,

3) utworzà fundusz operacyjny oraz spe∏nià wymaga-
nia okreÊlone w art. 9 — 11.

Art. 5. 1. Grup´ wpisuje si´ do rejestru grup uzna-
nych, je˝eli:

1) zosta∏a utworzona przez co najmniej 5 producen-
tów, dla jednej z nast´pujàcych grup produktów:
a) owoce i warzywa,
b) owoce,
c) warzywa,
d) owoce i warzywa przeznaczone dla prze-

twórstwa,
e) owoce przeznaczone dla przetwórstwa,
f) warzywa przeznaczone dla przetwórstwa,
g) orzechy,
h) grzyby,

2) ∏àczna wartoÊç produktów wytworzonych przez
cz∏onków grupy i sprzedanych za jej poÊrednic-
twem w okresie roku wynosi co najmniej równo-
wartoÊç 100 tys. EURO,

3) dzia∏a na podstawie statutu albo umowy, które
oprócz wymagaƒ okreÊlonych odr´bnymi przepi-
sami ustalajà w szczególnoÊci:
a) wysokoÊç sk∏adek wp∏acanych na fundusz ope-

racyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 3, ustalo-
nych w procentach od wartoÊci sprzedanych
produktów,

b) warunki dostarczania przez cz∏onków grupy in-
formacji dotyczàcych powierzchni uprawy, wy-
sokoÊci zbiorów, wielkoÊci sprzeda˝y, cen uzyski-
wanych za sprzedawane produkty oraz dzia∏aƒ
podejmowanych na rzecz ochrony Êrodowiska,

c) wymóg przynale˝noÊci tylko do jednej z grup,
d) zasady i tryb, na jakich grupa sprzedaje produk-

ty swoich cz∏onków.

2. Je˝eli statut albo umowa przewidujà odst´pstwa
od zasady sprzeda˝y ca∏oÊci produktów za poÊrednic-
twem grupy, odst´pstwa dotyczà mo˝liwoÊci sprzeda-
˝y przez cz∏onka grupy wytworzonych przez niego pro-
duktów:

1) bezpoÊrednio konsumentom w iloÊci nie wi´kszej
ni˝ 25% ca∏oÊci produktów, je˝eli jest cz∏onkiem
grupy utworzonej dla grupy produktów, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a),

2) bezpoÊrednio konsumentom w iloÊci 20% ca∏oÊci
produktów, je˝eli jest cz∏onkiem jednej z pozosta-
∏ych grup utworzonych dla grup produktów, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b)—h),

3) za poÊrednictwem innej grupy, je˝eli produkty te
nie sà przedmiotem obrotu grupy, której jest cz∏on-
kiem.

Art. 6. 1. Wniosek o wpisanie do rejestru grup uzna-
nych zawiera:

1) nazw´ i siedzib´ grupy,

2) rodzaj grupy produktów, o których mowa w art. 5
ust. 1,
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3) informacj´ o wartoÊci produktów wytworzonych
przez cz∏onków grupy i sprzedanych za jej poÊred-
nictwem w poprzednim roku.

2. Do wniosku do∏àcza si´:

1) wypis z Krajowego Rejestru Sàdowego,

2) statut albo umow´ grupy,

3) dokumenty potwierdzajàce informacj´, o której
mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 7. 1. Decyzj´ administracyjnà w sprawie wpisa-
nia grupy do rejestru grup uznanych wydaje wojewo-
da w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ grupy w terminie
trzech miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym
mowa w art. 6.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych pro-
wadzi krajowy rejestr grup uznanych na podstawie in-
formacji przekazanych przez wojewodów.

Art. 8. 1. Rejestr grup uznanych jest jawny i zawie-
ra:

1) nazw´ i adres grupy,

2) dat´ i numer wydania decyzji o wpisie grupy do re-
jestru,

3) grup´ produktów obj´tych decyzjà,

4) informacje o osobach upowa˝nionych do reprezen-
towania grupy.

2. Grupa jest obowiàzana  informowaç w∏aÊciwego
wojewod´ o ka˝dej zmianie danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 4.

Art. 9. 1. Fundusz operacyjny jest tworzony ze sk∏a-
dek cz∏onków grupy oraz kwot przyznanych w ramach
pomocy finansowej udzielanej przez Agencj´ Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. WysokoÊç sk∏adki wp∏acanej przez cz∏onka grupy
nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 1% wartoÊci wytworzonych
przez niego produktów, uzyskanej ze sprzeda˝y za  po-
Êrednictwem grupy.

3. Ârodki finansowe funduszu operacyjnego gro-
madzone sà na wyodr´bnionym rachunku bankowym
grupy i wykorzystywane sà na:

1) finansowanie programu dzia∏ania opracowanego
przez grup´, zwanego dalej „programem”,

2) wyp∏aty z tytu∏u niewprowadzenia produktów do
obrotu.

Art. 10. 1. W programie powinien byç zawarty co
najmniej jeden z nast´pujàcych celów: 

1) dostosowanie produkcji do potrzeb i wymagaƒ ryn-
ku, 

2) koncentrowanie produkcji okreÊlonych gatunków
i odmian, 

3) obni˝anie kosztów produkcji, 

4) wprowadzanie metod produkcji przyjaznych dla
Êrodowiska.

2. Program okreÊla w szczególnoÊci:
1) okres jego obowiàzywania, który nie mo˝e trwaç

krócej ni˝ 3 lata i d∏u˝ej ni˝ 5 lat,
2) aktualny stan produkcji, obrotu i wyposa˝enia tech-

nicznego,
3) cel i harmonogram dzia∏aƒ w poszczególnych la-

tach kalendarzowych niezb´dnych do jego realiza-
cji,

4) przewidywanà wielkoÊç niezb´dnych do realizacji
celów Êrodków finansowych, w tym Êrodków z fun-
duszu operacyjnego.

Art. 11. 1. Program zatwierdza, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwe-
go wojewody.

2. Wniosek o zatwierdzenie programu sk∏ada si´
najpóêniej do dnia 15 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego
realizacj´ programu.

3. Decyzje w sprawie zatwierdzenia programu wy-
dawane sà nie póêniej ni˝ do dnia 15 listopada roku,
w którym z∏o˝ono wniosek.

4. Od decyzji w sprawie zatwierdzenia programu
s∏u˝y odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju wsi.

Art. 12. 1. Grupie, po zatwierdzeniu programu,
przys∏uguje zaliczka na realizacj´ zadaƒ przewidzia-
nych w harmonogramie na pierwszy rok realizacji tego
programu.

2. Zaliczka udzielana i wyp∏acana jest przez Prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  na
wniosek grupy z∏o˝ony do dnia 31 marca roku realiza-
cji programu.

3. Zaliczka wyp∏acana jest w wysokoÊci 2% plano-
wanej wartoÊci produktów sprzedanych przez cz∏on-
ków grupy za jej poÊrednictwem.

4. W razie niezrealizowania zadaƒ obj´tych harmo-
nogramem zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetka-
mi ustawowymi liczonymi od dnia jej udzielenia. 

Art. 13. 1. Kwota pomocy finansowej udzielanej
przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa na tworzenie funduszu operacyjnego jest równa
wysokoÊci sk∏adek wp∏aconych przez cz∏onków grupy,
nie mo˝e jednak przekroczyç: 
1) 4,5% wartoÊci produktów cz∏onków grupy, sprzeda-

nych za jej poÊrednictwem,
2) 50% wydatków ponoszonych na realizacj´ progra-

mu. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej przez
Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za-
wiera informacje o:
1) których mowa w art. 6 ust. 1,
2) realizacji zadaƒ okreÊlonych w zatwierdzonym pro-

gramie,
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3) wysokoÊci kwoty pomocy finansowej,

4) wysokoÊci sk∏adek wp∏aconych przez cz∏onków gru-
py na fundusz operacyjny,

5) wartoÊci produktów sprzedanych przez cz∏onków
grupy za jej poÊrednictwem.

Art. 14. 1. Wniosek o przyznanie pomocy finanso-
wej za dany rok kalendarzowy sk∏ada si´ do dnia 31
stycznia nast´pnego roku.

2.  Do wniosku do∏àcza si´:

1) dokumenty potwierdzajàce poniesione wydatki
z tytu∏u realizacji programu,

2) zaÊwiadczenie z banku o wysokoÊci Êrodków zgro-
madzonych na rachunku, o którym mowa w art. 9
ust. 3,

3) dokumenty potwierdzajàce informacje, o których
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 5.

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wydaje decyzj´ administracyjnà o przyzna-
niu pomocy finansowej po stwierdzeniu, ̋ e zosta∏y zre-
alizowane dzia∏ania zgodnie z programem.

4. Od decyzji wydanej w sprawie przyznania  pomo-
cy finansowej przys∏uguje odwo∏anie do ministra w∏a-
Êciwego do spraw rozwoju wsi.

Art. 15. 1. Grupa otrzymuje rekompensat´ finanso-
wà z tytu∏u niewprowadzenia do obrotu przez grup´
lub producentów nieb´dàcych cz∏onkami grupy nast´-
pujàcych produktów:

1) kalafiorów,

2) pomidorów,

3) bak∏a˝anów,

4) moreli,

5) brzoskwiƒ,

6) gruszek (poza gruszkami przeznaczonymi do pro-
dukcji gruszecznika),

7) winogron sto∏owych,

8) jab∏ek (poza jab∏kami przeznaczonymi do produkcji
jab∏ecznika).

2. WysokoÊç rekompensaty finansowej dla grupy
z tytu∏u niewprowadzenia do obrotu produktów wy-
mienionych w ust. 1 stanowi równowartoÊç kwoty ob-
liczonej na podstawie stawek okreÊlonych w za∏àczni-
ku nr 2 do ustawy.

3. Rekompensatà finansowà sà obj´te produkty
w iloÊci nie wi´kszej ni˝ 10%, a w przypadku jab∏ek —
8,5% ka˝dego z tych produktów sprzedanych za po-
Êrednictwem grupy, z wyjàtkiem produktów pochodzà-
cych z importu.

4. Za produkty sprzedane za poÊrednictwem grupy
uwa˝a si´ równie˝ produkty sprzedane bezpoÊrednio
przez jej cz∏onków zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2.

Art. 16. 1. Rekompensata finansowa przys∏uguje
grupie, je˝eli jej produkty nie zosta∏y wprowadzone do
obrotu, lecz przekazane nieodp∏atnie domom pomocy

spo∏ecznej, placówkom opiekuƒczo-wychowawczym,
oÊrodkom adopcyjno-opiekuƒczym, obozom wypo-
czynkowym dla dzieci oraz szpitalom i zak∏adom kar-
nym i przekazanie to nie b´dzie mia∏o wp∏ywu na pla-
nowanà przez nie  iloÊç zakupu owoców i warzyw.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci  pe∏nego zago-
spodarowania niewprowadzonych do obrotu produk-
tów w sposób, o którym mowa w ust. 1, grupy majà
obowiàzek zg∏oszenia pozosta∏ych iloÊci produktów do
Agencji Rynku Rolnego w celu ich sprzeda˝y z przezna-
czeniem na pasz´, a w przypadku jab∏ek i gruszek —
w celu ich przetworzenia w gorzelniach rolniczych na
spirytus surowy o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 80%
obj´toÊciowo, z przeznaczeniem na cele paliwowe.

3. Sprzeda˝ produktów, o których mowa w ust. 2,
odbywa si´ w trybie przetargów, do których nie stosu-
je si´ przepisów o zamówieniach publicznych. Przetar-
gi  organizuje Agencja Rynku Rolnego, majàc na wzgl´-
dzie wybór najkorzystniejszych ofert oraz dà˝enie do
minimalizacji kosztów sprzeda˝y.

4. W przypadku gdy produkty nie zosta∏y sprzeda-
ne w trybie okreÊlonym w ust. 2, mogà byç poddane na
koszt grupy procesowi biodegradacji, który nie wp∏y-
nie ujemnie na stan Êrodowiska naturalnego.

5. Produkty niewprowadzone na rynek i przezna-
czone do zagospodarowania w sposób, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2, majà spe∏niaç wymagania jakoÊciowe
przewidziane dla tych produktów w odr´bnych przepi-
sach.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb organizowania przetargów, majàc na uwadze
równy  dost´p wszystkich grup producentów owoców
i warzyw do organizowanych przetargów, o których
mowa w ust. 3, oraz dà˝enie do zagospodarowania wy-
produkowanych produktów bez spowodowania desta-
bilizacji rynku.

Art. 17. 1. Kwot´ Êrodków uzyskanych ze sprzeda-
˝y produktów pomniejszonà o koszty przetargu Agen-
cja Rynku Rolnego przekazuje grupie.

2. Wyp∏acana grupie rekompensata z tytu∏u nie-
wprowadzenia do sprzeda˝y produktów jest pomniej-
szona o Êrodki finansowe, o których mowa w ust. 1.

Art. 18. 1. Rekompensaty przyznaje i wyp∏aca Pre-
zes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Decyzj´ administracyjnà w sprawie przyznania
rekompensaty wydaje Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na wniosek grupy.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
wsi.

Art. 19. 1. Wniosek o wyp∏acenie rekompensaty
mo˝e byç sk∏adany nie cz´Êciej ni˝ raz w miesiàcu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:
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1) dowody potwierdzajàce iloÊç sprzedanych produk-
tów,

2) dowody potwierdzajàce iloÊç produktów nieodp∏at-
nie przekazanych jednostkom wymienionym
w art. 16 ust. 1,

3) dowody potwierdzajàce sprzeda˝ produktów przez
Agencj´ Rynku Rolnego w drodze przetargu lub
wskazujàce na brak mo˝liwoÊci sprzeda˝y w tym
trybie.

4. Grupa przechowuje dokumenty, o których mowa
w ust. 2, przez okres 5 lat.

Art. 20. 1. Rekompensat´ wyp∏aca si´ w terminie 7
dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18.

2. Ârodki pochodzàce z rekompensaty grupa wy-
p∏aca:

1) swoim cz∏onkom na zasadach okreÊlonych w statu-
cie albo umowie,

2) producentom, którzy nie sà cz∏onkami grupy, na za-
sadach okreÊlonych w zawartej z nimi umowie,
z tym ˝e grupa wyp∏aca 90% tych Êrodków.

Art. 21. 1. Z funduszu operacyjnego mogà byç do-
konane wyp∏aty z tytu∏u niewprowadzenia do obrotu
owoców i warzyw, je˝eli nie zosta∏a wyp∏acona rekom-
pensata.

2. Wyp∏ata mo˝e byç dokonana, je˝eli produkty zo-
sta∏y zagospodarowane w sposób, o którym mowa
w art. 16.

3. Na wyp∏aty z funduszu operacyjnego mo˝e byç
przeznaczona kwota nie wy˝sza ni˝ 60% wartoÊci fun-
duszu operacyjnego w pierwszym roku, 55% w drugim
roku, 50% w trzecim roku, 45% w czwartym roku, 40%
w piàtym roku i 30%, poczynajàc od szóstego roku, li-
czàc od dnia zatwierdzenia pierwszego programu.

Art. 22. 1. Grupa, która nie spe∏nia warunków do
wpisania do rejestru grup uznanych, mo˝e byç wpisa-
na do rejestru grup wst´pnie uznanych, je˝eli:

1) spe∏nia warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 i 3, 

2) ∏àczna wartoÊç produktów wytworzonych przez
cz∏onków grupy i sprzedanych za jej poÊrednic-
twem w okresie roku kalendarzowego nie jest
mniejsza ni˝ równowartoÊç 50 tys. EURO,

3) opracowa∏a plan dzia∏ania, okreÊlajàcy sposób
spe∏nienia warunków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2.

2. Plan dzia∏ania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
okreÊla w szczególnoÊci:

1) okres jego realizacji,

2) aktualny stan w zakresie produkcji, obrotu i wypo-
sa˝enia grupy w Êrodki techniczne,

3) harmonogram dzia∏aƒ w poszczególnych latach ka-
lendarzowych, 

4) przewidywane wielkoÊci niezb´dnych Êrodków fi-
nansowych do realizacji planu.

3. W sprawach wpisania do rejestru grup wst´pnie
uznanych stosuje si´ odpowiednio art. 7 i 8.

4. Wniosek o wpisanie do rejestru grup wst´pnie
uznanych zawiera dane, o których mowa w art. 6. Do
wniosku do∏àcza si´ plan dzia∏ania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych pro-
wadzi krajowy rejestr grup wst´pnie uznanych na pod-
stawie informacji przekazanych przez wojewodów.

Art. 23. Grupom wpisanym do rejestru grup wst´p-
nie uznanych przyznaje si´ pomoc finansowà w wyso-
koÊci i na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji 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 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i
Nr 88, poz. 983).

Art. 24. 1. Wojewoda jest uprawniony do kontroli
dzia∏alnoÊci grup w zakresie przestrzegania warunków
wpisu do rejestru grup wst´pnie uznanych i uznanych.

2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa jest uprawniony do kontroli dzia∏alnoÊci
grup w zakresie:

1) realizacji programu lub planu dzia∏ania, o którym
mowa odpowiednio w art. 10 i art. 22 ust. 1 pkt 3,

2) wykorzystania Êrodków funduszu operacyjnego,

3) sposobu zagospodarowania produktów niewpro-
wadzonych do obrotu.

3. CzynnoÊci kontrolne prowadzone sà przez pra-
cowników urz´du wojewódzkiego lub Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie upo-
wa˝nienia wydanego przez wojewod´ lub Prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Osoby przeprowadzajàce kontrol´ sà uprawnio-
ne w szczególnoÊci do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, obiektu, lokalu lub
ich cz´Êci nale˝àcych do grupy  lub jej cz∏onków
i s∏u˝àcych do prowadzenia dzia∏alnoÊci przez gru-
p´ lub jej cz∏onków,

2) ˝àdania ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ, okaza-
nia dokumentów majàcych  zwiàzek z przedmio-
tem kontroli.

5. Wojewoda oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa opracowujà roczne plany
przeprowadzania kontroli, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci koniecznoÊç skontrolowania co najmniej 10%
grup wst´pnie uznanych i uznanych, z tym ˝e ka˝da
z grup powinna byç skontrolowana co najmniej raz na
trzy lata.

6. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przy opracowywaniu planu kontroli, o któ-
rym mowa w ust. 5, uwzgl´dnia kontrol´ sposobu wy-
korzystania co najmniej 30% Êrodków finansowych
przekazanych grupom przez Agencj´ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
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Art. 25. 1. Wojewoda mo˝e wydaç decyzj´ admini-
stracyjnà o skreÊleniu z rejestru grup uznanych lub
wst´pnie uznanych w przypadku stwierdzenia, ˝e nie
spe∏niajà one wymogów niezb´dnych do uzyskania
wpisu do rejestru.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych.

Art. 26. 1. W razie stwierdzenia, ˝e Êrodki finanso-
we przekazane przez Agencj´ Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zosta∏y wykorzystane niezgodnie
z ich przeznaczeniem, grupa jest obowiàzana do wp∏a-
cenia na rachunek Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa kwoty stanowiàcej równowartoÊç
otrzymanych Êrodków wraz z odsetkami ustawowymi
liczonymi od dnia jej otrzymania.

2. Obowiàzek wp∏acenia kwoty, o której mowa
w ust. 1, nak∏adany jest w drodze decyzji administra-
cyjnej Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
wsi.

Rozdzia∏ 3

Organizacja rynku chmielu

Art. 27. Organizacja rynku chmielu obejmuje:

1) warunki wprowadzania do obrotu chmielu i pro-
duktów chmielowych,

2) rejonizacj´ upraw chmielu,

3) ewidencj´ plantacji chmielu,

4) ewidencj´ umów kontraktacji, dostawy i sprzeda˝y
chmielu oraz iloÊci wydanego chmielu.

Art. 28. 1. Do obrotu mo˝na wprowadziç:

1) chmiel zebrany w kraju i wytworzone z niego pro-
dukty, na które wydano certyfikat,

2) chmiel lub produkty chmielowe pochodzàce z im-
portu, na które w kraju pochodzenia wydano Êwia-
dectwo równowa˝noÊci,

3) produkty chmielowe wytworzone z chmielu pocho-
dzàcego z importu, na które wydano certyfikat,

4) zizomeryzowane produkty chmielowe,

5) chmiel lub produkty chmielowe w ma∏ych opako-
waniach przeznaczone do sprzeda˝y osobom fi-
zycznym na ich w∏asny u˝ytek.

2. Przedsi´biorca wprowadzajàcy do obrotu:

1) produkty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zamiesz-
cza na opakowaniu informacj´ o produkcie, jego
masie, odmianie chmielu, a w przypadku gdy do
wytworzenia produktu u˝yto wi´cej ni˝ jednej od-
miany chmielu — równie˝ o zawartoÊci w procen-
tach (wagowo) ka˝dej z tych odmian w produkcie,

2) chmiel lub produkty chmielowe,  o których mowa
w ust. 1 pkt 5, zamieszcza na opakowaniu informa-
cj´ o masie i przeznaczeniu towaru.

3. W przypadku gdy chmiel lub produkty chmielowe
sà obejmowane procedurà dopuszczenia do obrotu,
w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego, do zg∏osze-
nia celnego do∏àcza si´ Êwiadectwo równowa˝noÊci.

4. Je˝eli do zg∏oszenia celnego o obj´cie procedu-
rà dopuszczenia do obrotu chmielu lub produktów
chmielowych nie zostanie do∏àczone Êwiadectwo rów-
nowa˝noÊci lub Êwiadectwo to nie jest wa˝ne, organ
celny cofa towar za granic´, a je˝eli cofni´cie towaru
nie jest mo˝liwe, mo˝e nakazaç jego zniszczenie lub
wystàpiç do sàdu z wnioskiem o wydanie orzeczenia
stwierdzajàcego przepadek towaru.

5. Koszty cofni´cia towaru lub jego zniszczenia po-
noszà solidarnie: osoba, która wprowadzi∏a towar na
polski obszar celny, osoba, która przej´∏a odpowie-
dzialnoÊç za jego przewóz, bàdê ka˝da inna osoba,
w której posiadaniu towar ten si´ znajduje.

Art. 29. 1. Certyfikat na chmiel i produkt chmielowy
wydaje wojewódzki inspektor skupu i przetwórstwa ar-
tyku∏ów rolnych w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o-
˝enia plantacji chmielu lub siedzib´ przedsi´biorcy wy-
twarzajàcego produkt chmielowy, zwany dalej „in-
spektorem”.

2. Certyfikat wydaje si´:

1) na chmiel, je˝eli:
a) zosta∏ zebrany w okreÊlonych rejonach uprawy

z plantacji zg∏oszonych do ewidencji plantacji
chmielu, prowadzonej przez inspektora,

b) spe∏nia minimalne wymagania jakoÊciowe, po-
twierdzone badaniami laboratoryjnymi,

2) na produkt chmielowy, z wyjàtkiem produktu zizo-
meryzowanego, je˝eli:
a) zosta∏ wytworzony z chmielu lub produktu

chmielowego, na który wydano certyfikat lub
Êwiadectwo równowa˝noÊci,

b) zosta∏ wytworzony w procesie obróbki, nadzoro-
wanym przez  inspektora,

c) zawartoÊç alfa kwasów w produkcie chmielo-
wym jest nie mniejsza ni˝ w sk∏adnikach, z któ-
rych zosta∏ wytworzony.

3. Plantacje chmielu, o których mowa w ust. 2 pkt 1
lit. a), powinny sk∏adaç si´ z kwater jednolitych odmia-
nowo.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy plantacji chmielu pro-
wadzonych przez jednostki badawczo-rozwojowe
w celach doÊwiadczalnych.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´-
gni´ci opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) rejony uprawy  chmielu, o których mowa w ust. 2
pkt 1 lit. a), z uwzgl´dnieniem podzia∏u terytorial-
nego kraju, bioràc pod uwag´ czynniki przyrodni-
cze, tradycyjnie wyodr´bnione rejony uprawy
chmielu, a tak˝e plantacje chmielu za∏o˝one przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy,

2) minimalne wymagania co do jakoÊci chmielu w za-
kresie wilgotnoÊci, zawartoÊci zanieczyszczeƒ or-
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ganicznych i zawartoÊci nasion, majàc na wzgl´-
dzie  potrzeby przemys∏u przetwórczego,

3) sposób sprawowania nadzoru, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2 lit. b), majàc na wzgl´dzie zapewnie-
nie odpowiedniej jakoÊci wytwarzanego produktu
chmielowego.

Art. 30. 1. Zg∏oszenia do ewidencji, o której mowa
w art. 29 ust. 2 pkt 1 lit. a), producent chmielu dokonu-
je najpóêniej do dnia 31 maja roku zbioru.

2. Zg∏oszenie zawiera:

1) imi´ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania
lub siedziby producenta chmielu,

2) w odniesieniu do ka˝dej odmiany:
a) wielkoÊç powierzchni plantacji chmielu,
b) okreÊlenie  miejsca  po∏o˝enia plantacji,

3) nazw´ i adres grupy, jeÊli sk∏adajàcy wniosek jest
cz∏onkiem grupy.

3. Za powierzchni´ plantacji chmielu uwa˝a si´:

1) powierzchni´, na której uprawiane sà roÊliny
chmielu, zaj´tà przez konstrukcj´ noÊnà i ograni-
czonà linià jej zewn´trznych odciàgów kotwicz-
nych,

2) pasy brze˝ne o szerokoÊci odpowiadajàcej Êredniej
szerokoÊci mi´dzyrz´dzia wewnàtrz plantacji i nie-
stanowiàce cz´Êci drogi publicznej, które umo˝li-
wiajà upraw´ rz´dów roÊlin chmielu znajdujàcych
si´ mi´dzy odciàgami kotwicznymi,

3) pasy przeznaczone na uwrocia, znajdujàce si´ na
zakoƒczeniach rz´dów roÊlin, pod warunkiem ˝e
szerokoÊç ˝adnego z nich nie przekracza 8 m i nie
stanowià one cz´Êci drogi publicznej. 

Art. 31. 1. Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel
zawiera:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres miejsca za-
mieszkania lub siedziby producenta chmielu,

2) rok zbioru,

3) nazw´ odmiany lub rodu hodowlanego w przypad-
ku plantacji chmielu prowadzonej przez jednostk´
badawczo-rozwojowà, 

4) informacj´ o rejonie uprawy,

5) okreÊlenie miejsca po∏o˝enia plantacji i dat´ zg∏o-
szenia jej do ewidencji plantacji chmielu,

6) okreÊlenie liczby opakowaƒ.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç z∏o-
˝ony po przeprowadzeniu przez inspektora kontroli
jednolitoÊci odmianowej plantacji lub kwater chmielu,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Kontroli, o której mowa w ust. 2, nie podlegajà
plantacje chmielu prowadzone  przez jednostk´ ba-
dawczo-rozwojowà w celach doÊwiadczalnych.

Art. 32. 1. Kontrola, o której mowa w art. 31 ust. 2,
jest przeprowadzana w okresie 30 dni przed planowa-
nym terminem zbioru, na wniosek producenta chmie-
lu z∏o˝ony najpóêniej do dnia 15 lipca roku zbioru.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
spe∏niaç wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1
pkt 1, 3, 4 i 5.

3. Dat´ kontroli inspektor ustala z producentem
chmielu.

Art. 33. 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa
w art. 31 ust. 1, inspektor pobiera próbki do badaƒ la-
boratoryjnych oraz dokonuje zwa˝enia i zabezpiecze-
nia chmielu poprzez:
1) zamkni´cie oraz zaplombowanie opakowania

w sposób zapewniajàcy, ˝e jego otwarcie nie jest
mo˝liwe bez naruszenia  plomby,

2) opatrzenie ka˝dego opakowania etykietà zawierajà-
cà informacje o:
a) rejonie uprawy,
b) roku zbioru,
c) nazwie odmiany,
d) numerze opakowania nadanego przez inspekto-

ra,
e) oznaczeniu producenta.

2. Dat´ i miejsce czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, inspektor ustala z producentem chmielu.

Art. 34. 1. Certyfikaty na chmiel wydaje si´ do dnia
31 marca roku nast´pujàcego po roku zbioru.

2. W przypadku wystàpienia powa˝nych trudnoÊci
ze zbytem chmielu minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa, na wniosek producenta, mo˝e w drodze decyzji
administracyjnej przed∏u˝yç termin, o którym mowa
w ust. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 lipca roku na-
st´pujàcego po roku zbioru.

Art. 35. 1. Certyfikat na chmiel zawiera:
1) okreÊlenie „chmiel certyfikowany zaziarniony” lub

„chmiel certyfikowany niezaziarniony”, 
2) nazw´ odmiany,
3) okreÊlenie iloÊci i numerów opakowaƒ z podaniem

masy netto,
4) informacj´ o kraju i rejonie uprawy,
5) rok zbioru,
6) numer certyfikatu i dat´ jego wydania.

2. Certyfikat na produkt chmielowy  zawiera:
1) okreÊlenie „produkt chmielowy certyfikowany”,
2) nazw´ odmiany lub odmian i procentowy (wago-

wy) udzia∏ ka˝dej z odmian, jeÊli do wytworzenia
produktu chmielowego u˝yto wi´cej ni˝ jednej od-
miany,

3) numery certyfikatów lub Êwiadectw równowa˝no-
Êci wydanych na chmiel lub produkty chmielowe
u˝yte do wytworzenia koƒcowego produktu chmie-
lowego,

4) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6,
5) oznaczenie miejsca i dat´ wytworzenia.

Art. 36. 1. Opakowanie chmielu lub produktu
chmielowego, na który wydaje si´ certyfikat, powinno
byç zamkni´te i opiecz´towane przez  inspektora
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w sposób zapewniajàcy, ˝e jego otwarcie nie jest mo˝-
liwe bez naruszenia piecz´ci, oraz  oznakowane w for-
mie nadruku lub wyt∏oczenia na opakowaniu.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
co najmniej:

1) okreÊlenie towaru zgodne z certyfikatem, a dla
chmielu — tak˝e okreÊlenie „chmiel przygotowa-
ny” lub „chmiel nieprzygotowany”,

2) nazw´ odmiany lub odmian,

3) numer certyfikatu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
oznakowania chmielu lub produktów chmielowych po-
chodzàcych z importu.

Art. 37. 1. Mieszanie chmielu  albo produktów
chmielowych odbywa si´ wy∏àcznie pod nadzorem  in-
spektora.

2. Chmiel przeznaczony do mieszania powinien po-
siadaç certyfikat, pochodziç z tego samego roku zbio-
ru, tego samego rejonu uprawy oraz byç tej samej od-
miany.

3. Dopuszcza si´ mieszanie certyfikowanego
chmielu pochodzàcego z tego samego roku zbioru, ale
ró˝nych rejonów uprawy i ró˝nych odmian albo wy-
tworzonych z niego certyfikowanych produktów
chmielowych, pod warunkiem ˝e mieszanie odbywa
si´ w zak∏adzie przetwórczym w celu wytworzenia pro-
duktu chmielowego.

Art. 38. 1. Przepakowywanie chmielu albo produk-
tów chmielowych, na które zosta∏ wydany certyfikat al-
bo Êwiadectwo równowa˝noÊci, mo˝e odbywaç si´
wy∏àcznie pod nadzorem inspektora.

2. Po przepakowaniu w certyfikacie albo Êwiadec-
twie równowa˝noÊci wpisuje si´ informacj´ o zmianie
opakowania.

3. W przypadku przepakowywania, o którym mowa
w ust. 1, z jednoczesnym podzia∏em na mniejsze partie,
do ka˝dej z nich do∏àcza si´ kopi´ certyfikatu albo Êwia-
dectwa równowa˝noÊci, w której zosta∏y uaktualnione
informacje o masie netto oraz numerze opakowania.

Art. 39. 1. Inspektor prowadzi ewidencje umów
kontraktacji, dostawy i sprzeda˝y zawartych pomi´dzy
producentem chmielu lub grupà producentów chmie-
lu, utworzonà na podstawie przepisów o grupach pro-
ducentów rolnych i ich zwiàzkach, a nabywcà chmielu.

2. Ewidencja jest prowadzona odr´bnie dla:

1) wieloletnich umów kontraktacji, 

2) pozosta∏ych umów,

3) umów  zawartych przez producentów chmielu,

4) umów zawartych przez grup´ producentów chmie-
lu,

5) poszczególnych odmian chmielu.

3. Do ewidencji wpisuje si´:

1) oznaczenie stron umowy i dat´ jej zawarcia,

2) odmian´ i rejon uprawy chmielu,  

3) rok zbioru chmielu,

4) mas´ chmielu,

5) cen´ 1 kg chmielu,

6) dat´ wydania chmielu.

Art. 40. 1. Kopie wieloletnich umów kontraktacji
producent chmielu lub grupa producentów chmielu
przekazuje inspektorowi w terminie miesiàca od dnia
zawarcia umowy.

2. Kopie pozosta∏ych umów lub innych dokumen-
tów, potwierdzajàcych przeniesienie w∏asnoÊci oraz
wydanie chmielu, producent chmielu lub grupa produ-
centów chmielu przekazuje inspektorowi po wydaniu
chmielu nabywcy, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 31
stycznia ka˝dego roku.

Art. 41. Inspektor, w terminie do dnia 1 marca ka˝-
dego roku, przekazuje G∏ównemu Inspektorowi Skupu
i Przetwórstwa  Artyku∏ów Rolnych, zwanemu dalej
„G∏ównym Inspektorem”, informacje o iloÊci chmielu
wprowadzonego do obrotu  ka˝dego roku oraz o Êred-
nich cenach poszczególnych odmian chmielu za 1 kg.

Art. 42. 1. Przedsi´biorca  wytwarzajàcy zizomery-
zowane produkty chmielowe jest obowiàzany  przeka-
zywaç G∏ównemu Inspektorowi, do dnia 31 grudnia
ka˝dego roku, informacje o iloÊci wyprodukowanych
i sprzedanych zizomeryzowanych produktów chmielo-
wych.

2. Przedsi´biorca prowadzàcy  browar jest obowià-
zany przekazaç G∏ównemu Inspektorowi, do dnia 1 li-
stopada ka˝dego roku, informacje o iloÊci i odmianach
chmielu zebranego z nale˝àcych do tego przedsi´bior-
cy plantacji oraz o miejscu po∏o˝enia i wielkoÊci  po-
wierzchni tych plantacji.

Rozdzia∏ 4

Organizacja rynku tytoniu

Art. 43. Organizacja rynku tytoniu obejmuje:

1) warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wst´pnego przetwarzania surowca tyto-
niowego,

2) limitowanie  produkcji surowca tytoniowego,

3) rejonizacj´ upraw tytoniu.

Art. 44. 1. Podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w za-
kresie wst´pnego przetwarzania surowca tytoniowego
wymaga zezwolenia wydanego w drodze decyzji admi-
nistracyjnej przez G∏ównego Inspektora.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie udziela
si´ grupom producentów tytoniu i ich zwiàzkom utwo-
rzonym na podstawie przepisów o grupach producen-
tów rolnych i ich zwiàzkach.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, poza informacjami okreÊlonymi w przepisach
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o dzia∏alnoÊci gospodarczej, zawiera informacj´ o zdol-
noÊciach produkcyjnych w zakresie wst´pnego prze-
twarzania surowca tytoniowego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, do∏àcza
si´:

1) dokument stwierdzajàcy tytu∏ prawny wniosko-
dawcy do nieruchomoÊci, w których ma byç pro-
wadzona zamierzona dzia∏alnoÊç,

2) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego
stwierdzajàce, ˝e wnioskodawca nie zalega z wp∏a-
tami danin publicznych,

3) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci przedsi´biorcy lub
cz∏onków zarzàdu osoby prawnej za przest´pstwa
przeciwko mieniu i przeciwko wiarygodnoÊci doku-
mentów,

4) zaÊwiadczenia powiatowej komendy stra˝y po˝ar-
nej, stacji sanitarno-epidemiologicznej i woje-
wódzkiego inspektoratu ochrony Êrodowiska
stwierdzajàce, ˝e obiekty przeznaczone do prowa-
dzenia zamierzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej spe∏-
niajà wymagania okreÊlone w przepisach przeciw-
po˝arowych, sanitarnych i ochrony Êrodowiska.

Art. 45. 1. G∏ówny Inspektor odmawia wydania ze-
zwolenia, w drodze decyzji administracyjnej, je˝eli
wniosek nie odpowiada wymaganiom okreÊlonym
w art. 44 ust. 3 lub nie do∏àczono do niego dokumen-
tów, o których mowa w art. 44 ust. 4.

2. Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 44 ust. 1, zwany dalej „przetwórcà”, jest
obowiàzany sk∏adaç sprawozdanie G∏ównemu Inspek-
torowi o wielkoÊci skupionego i przetworzonego su-
rowca tytoniowego za okres od dnia 1 stycznia do dnia
30 czerwca w terminie do dnia 31 lipca oraz za okres od
dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia w terminie do dnia
31 stycznia.

3. G∏ówny Inspektor mo˝e cofnàç, w drodze decyzji
administracyjnej, wydane zezwolenie, w przypadku
gdy przetwórca:

1) nie z∏o˝y∏ sprawozdania w terminie, o którym mo-
wa w ust. 2,

2) nie dokona∏ p∏atnoÊci w terminie, o którym mowa
w art. 51 ust. 1 pkt 6.

4. Po cofni´ciu zezwolenia z powodu przekroczenia
terminu p∏atnoÊci za dostarczony surowiec tytoniowy
zezwolenie w takim samym zakresie mo˝e byç wydane
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie:

1) roku — w przypadku gdy termin p∏atnoÊci zosta∏
przekroczony o 30 dni, ale nie wi´cej ni˝ do 60 dni,

2) 2 lat — w przypadku gdy termin p∏atnoÊci zosta∏
przekroczony o 60 dni, ale nie wi´cej ni˝ do 90 dni,

3) 3 lat — w przypadku gdy termin p∏atnoÊci zosta∏
przekroczony o 90 i wi´cej dni.

Art. 46. 1. Wprowadza si´ limitowanie produkcji su-
rowca tytoniowego.

2. Limitowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na
ustalaniu na okres 3 lat z podzia∏em na poszczególne

lata, kolejno po sobie nast´pujàce, przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw rolnictwa, w drodze rozporzàdzenia,
wyra˝onej wagowo wielkoÊci produkcji surowca tyto-
niowego z podzia∏em na poszczególne lata i grupy
u˝ytkowe tytoniu, z uwzgl´dnieniem potrzeb przemy-
s∏u tytoniowego oraz wykorzystania surowca tytonio-
wego przez przetwórców w latach poprzednich.

3. Ustalanie limitu krajowego produkcji surowca ty-
toniowego nast´puje do dnia 31 maja roku poprzedza-
jàcego rok, od którego b´dzie obowiàzywaç limit, po
zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych,
zwiàzków rolniczych, zrzeszeƒ bran˝owych producen-
tów surowca tytoniowego o zasi´gu krajowym oraz
Krajowego Stowarzyszenia Przemys∏u Tytoniowego.

4. W ramach ustalonego limitu krajowego produk-
cji surowca tytoniowego minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa okreÊla rezerw´ w wysokoÊci 2% tego limitu.

Art. 47. 1. Prezes Agencji Rynku Rolnego w ramach
limitu, o którym mowa w art. 46, przyznaje, w drodze
decyzji administracyjnej, producentom surowca tyto-
niowego posiadajàcym gospodarstwo rolne, zwanym
dalej „producentami”, na ich wniosek, limit produkcji
surowca tytoniowego z podzia∏em na grupy u˝ytkowe
tytoniu, z zastrze˝eniem art. 48.

2. Ustalenie wielkoÊci limitu produkcji surowca ty-
toniowego dla poszczególnych producentów nast´pu-
je przez podzia∏ limitu, o którym mowa w art. 46 ust. 2,
po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 46 ust. 4,
proporcjonalnie do iloÊci surowca tytoniowego dostar-
czonego przetwórcom przez ka˝dego producenta
w okresie 3 poprzednich lat.

3. Wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu limitu
sk∏ada si´ w terminie do dnia 30 czerwca roku, w któ-
rym okreÊlono limit, o którym mowa w art. 46 ust. 2;
wniosek zawiera:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres miejsca za-
mieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) numer identyfikacji podatkowej i rachunku banko-
wego wnioskodawcy,

3) iloÊç surowca tytoniowego, grup´ u˝ytkowà i od-
mian´ tytoniu, której dotyczy wniosek,

4) informacj´ o iloÊci surowca tytoniowego dostar-
czonego przetwórcom w okresie 3 poprzednich lat,

5) informacj´ o rejonie i wielkoÊci powierzchni upra-
wy  oraz okreÊlenie miejsca po∏o˝enia plantacji, na
której uprawiany jest tytoƒ.

4. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty potwierdza-
jàce informacj´, o której mowa w ust. 3 pkt 4.

5. Decyzj´ w sprawie przyznania limitu produkcji
surowca tytoniowego producentowi surowca tytonio-
wego wydaje si´ do dnia 30 listopada roku poprzedza-
jàcego obowiàzywanie limitu.

Art. 48. 1. Rezerw´ limitu produkcji surowca tyto-
niowego, o której mowa w art. 46 ust. 4, Prezes Agen-
cji Rynku Rolnego przydziela dotychczasowym produ-
centom, w celu powi´kszenia posiadanych plantacji ty-
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toniu, oraz producentom rolnym zamierzajàcym pod-
jàç produkcj´ surowca tytoniowego.

2. Rezerwa limitu produkcji surowca tytoniowego
mo˝e byç przyznana producentom na ich wniosek, je-
˝eli uprawiajà tytoƒ na powierzchni wi´kszej ni˝ Êred-
nia wielkoÊç plantacji w danym rejonie uprawy i pro-
dukujà surowiec tytoniowy o jakoÊci wymaganej i po-
twierdzonej przez przetwórc´.

3. Producentom rolnym, którzy zamierzajà podjàç
produkcj´ surowca tytoniowego, rezerwa limitu pro-
dukcji surowca tytoniowego mo˝e byç przyznana na
ich wniosek, je˝eli posiadajà niezb´dne wyposa˝enie
techniczne do uprawy, suszenia i magazynowania su-
rowca tytoniowego.

4. Rezerwa limitu produkcji surowca tytoniowego
jest przyznana proporcjonalnie do wielkoÊci zg∏oszo-
nych we wnioskach.

5. Do wniosku producenta do∏àcza si´ zaÊwiadcze-
nie przetwórcy o jakoÊci dostarczonego surowca tyto-
niowego, a do wniosku producenta rolnego zamierza-
jàcego podjàç produkcj´ surowca tytoniowego —
oÊwiadczenie o posiadaniu niezb´dnego wyposa˝enia
do produkcji surowca tytoniowego; przepisy art. 47
ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 49. 1. Producenci w okresie 30 dni od dnia wy-
dania decyzji, o której mowa w art. 47 ust. 5, nie póê-
niej jednak ni˝ do dnia 1 stycznia roku, w którym obo-
wiàzuje limit, mogà mi´dzy sobà zbywaç prawa do
przyznanych limitów produkcji surowca tytoniowego
lub ich cz´Êci, je˝eli:

1) na upraw´ tytoniu obj´tego limitem nie zosta∏a za-
warta umowa kontraktacji,

2) nabywca prawa do limitu posiada ju˝ limit na danà
grup´ u˝ytkowà tytoniu,

3) zbywana cz´Êç limitu jest nie mniejsza ni˝ 100 kg,

4) grupa wyrazi∏a zgod´ na zbycie limitu lub jego cz´-
Êci  przez   cz∏onka grupy nabywcy nieb´dàcemu
cz∏onkiem tej grupy.

2. O zbyciu limitu lub jego cz´Êci zbywajàcy zawia-
damia niezw∏ocznie na piÊmie Prezesa Agencji Rynku
Rolnego, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 7 stycznia ro-
ku, w którym dokonano zbycia limitu, do∏àczajàc orygi-
na∏y decyzji, o których mowa w art. 47 ust. 5, wydanych
producentowi i nabywcy.

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego, w drodze decyzji
administracyjnej, przyznaje zbywajàcemu i nabywcy
nowe limity produkcji surowca tytoniowego do dnia
21 stycznia roku, w którym obowiàzuje limit.

Art. 50. 1. Uprawa tytoniu jest prowadzona wy∏àcz-
nie w rejonach uprawy, na podstawie umowy kontrak-
tacji zawartej po wydaniu decyzji, o której mowa
w art. 47 ust. 5, mi´dzy producentem lub grupà produ-
centów tytoniu a przetwórcà.

2. Umowa kontraktacji jest zawierana oddzielnie
dla ka˝dej z grup u˝ytkowych tytoniu, na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ jeden cykl produkcyjny.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwiàzków
rolniczych, zrzeszeƒ bran˝owych producentów surow-
ca tytoniowego o zasi´gu krajowym oraz Krajowego
Stowarzyszenia Przemys∏u Tytoniowego okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rejony uprawy tytoniu. Roz-
porzàdzenie uwzgl´dni w szczególnoÊci podzia∏ teryto-
rialny kraju, tradycyjnie wyodr´bnione rejony uprawy
tytoniu, a tak˝e grupy u˝ytkowe tytoniu przeznaczone
do uprawy w poszczególnych rejonach. 

Art. 51. 1. Umowa kontraktacji okreÊla w szczegól-
noÊci:
1) grup´ u˝ytkowà tytoniu,
2) cen´ i iloÊç surowca tytoniowego przewidzianà do

dostarczenia,
3) wielkoÊç limitu produkcji surowca tytoniowego

ustalonà w decyzji, o której mowa w art. 47 ust. 5,
4) rejon i wielkoÊç powierzchni uprawy tytoniu oraz

miejsce po∏o˝enia  plantacji, na której uprawia si´
tytoƒ,

5) minimalne wymagania co do jakoÊci surowca tyto-
niowego, uzgodnione mi´dzy stronami umowy,

6) termin p∏atnoÊci za dostarczony surowiec tytonio-
wy, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 1 miesiàc od dnia dostar-
czenia,

7) list´ producentów wraz z informacjami, o których
mowa w pkt 1 i 4, je˝eli umowa zosta∏a zawarta
z grupà producentów tytoniu.

2. Umow´ kontraktacji zawiera si´ w terminie do
dnia 31 stycznia w roku zbioru. Kopi´ umowy przeka-
zuje producent lub grupa producentów tytoniu Preze-
sowi Agencji Rynku Rolnego w terminie do 10 dni od
dnia jej zawarcia.

Art. 52. 1. W razie niezawarcia umowy kontraktacji
lub je˝eli po jej zawarciu oka˝e si´, ˝e producent nie
wykorzysta∏ ustalonego limitu produkcji surowca tyto-
niowego, o którym mowa w art. 47 ust. 2, niezw∏ocznie
zawiadamia o tym na piÊmie Prezesa Agencji Rynku
Rolnego.

2. W przypadku nieprzekazania kopii umowy lub
niezawiadomienia Prezesa Agencji Rynku Rolnego
o niewykorzystaniu limitu produkcji surowca tytonio-
wego, limit produkcji surowca tytoniowego przydzielo-
ny producentowi w nast´pnym roku ulega zmniejsze-
niu o 0,5% za ka˝dy dzieƒ zw∏oki liczony po up∏ywie
10 dni od dnia zawarcia umowy, nie wi´cej jednak ni˝
o 15%. 

3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, Prezes Agencji Rynku Rolnego og∏asza, naj-
póêniej do dnia 15 lutego roku, w którym obowiàzuje
limit, w sposób zwyczajowo przyj´ty w gminach po∏o-
˝onych w rejonach uprawy tytoniu, informacj´ o mo˝-
liwoÊciach uzyskania dodatkowych limitów produkcji
surowca tytoniowego na dany rok.

4. Dodatkowy limit produkcji surowca tytoniowego
mogà otrzymaç tylko dotychczasowi producenci.

5. Wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu dodat-
kowego limitu produkcji surowca tytoniowego mo˝na
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sk∏adaç w terminie do dnia 28 lutego roku, w którym
obowiàzuje limit. Przepis art. 47 ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio. 

6. Decyzj´, o której mowa w ust. 5, wydaje si´ w ter-
minie do dnia 15 marca roku, w którym obowiàzuje li-
mit.

7. Producent, który otrzyma∏ decyzj´ o dodatko-
wym limicie produkcji surowca tytoniowego, zawiera
umow´ w terminie do dnia 31 marca roku, w którym
obowiàzuje limit, i w terminie 10 dni od dnia jej zawar-
cia przekazuje kopi´ tej umowy Prezesowi Agencji Ryn-
ku Rolnego. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 5

Organizacja rynku suszu paszowego

Art. 53. Organizacja rynku suszu paszowego, zwa-
nego dalej „suszem”, obejmuje:

1) zasady udzielania pomocy finansowej producen-
tom suszu,

2) limitowanie produkcji suszu producentom, o któ-
rych mowa w pkt 1,

3) warunki wprowadzania suszu do obrotu.

Art. 54. Pomoc finansowa paƒstwa jest udzielana
producentom suszu, którzy zostali wpisani do rejestru
producentów suszu, zwanego dalej „rejestrem”, pro-
wadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, oraz
spe∏niajà wymagania okreÊlone w art. 61 — 66.

Art. 55. Producent suszu mo˝e byç wpisany do re-
jestru, je˝eli posiada urzàdzenia techniczne:

1) umo˝liwiajàce produkcj´ suszu o wymaganiach ja-
koÊciowych okreÊlonych w art. 62,

2) zapewniajàce, ˝e temperatura goràcego powietrza
lub gazów spalinowych zmieszanych z powietrzem
na wlocie do komory suszenia wynosi nie mniej ni˝
+93°C.

Art. 56. 1. Wniosek o wpisanie do rejestru zawiera:

1) imi´ i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub
siedziby wnioskodawcy,

2) informacj´ o posiadanych urzàdzeniach technicz-
nych, o których mowa w art. 55.

2. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty, o których
mowa w art. 44 ust. 4.

Art. 57. 1. Decyzj´ administracyjnà w sprawie wpi-
su do rejestru wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzj´
o skreÊleniu z rejestru, je˝eli producent suszu przesta∏
spe∏niaç warunki niezb´dne do wpisu do rejestru lub
produkowany susz nie spe∏nia wymogów jakoÊcio-
wych.

3. Rejestr jest jawny i zawiera imi´ i nazwisko, ad-
res producenta albo nazw´, adres osoby prawnej oraz
imi´ i nazwisko osób uprawnionych do jej reprezento-
wania.

Art. 58. 1. Wprowadza si´ krajowy limit produkcji
suszu obowiàzujàcy producentów obj´tych finansowà
pomocà paƒstwa.

2. Limit krajowy produkcji suszu z podzia∏em na
województwa ustala corocznie, w drodze rozporzàdze-
nia, minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, bio-
ràc pod uwag´ potrzeby kraju w zakresie produkcji
pasz.

3. Limit krajowy produkcji suszu ustala si´ na okres
jednego roku obrotowego trwajàcego od dnia 1 kwiet-
nia do dnia 31 marca roku nast´pnego.

Art. 59. 1. Limit produkcji suszu przyznaje produ-
centowi, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes
Agencji Rynku Rolnego w ramach krajowego limitu, na
jego wniosek.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ naj-
póêniej do dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok,
na który ma byç przyznany limit.

3. Wniosek zawiera informacje o:
1) rocznej wielkoÊci produkcji suszu w poprzednim ro-

ku,
2) wydajnoÊci suszarni i urzàdzeƒ przetwarzajàcych

susz,
3) wielkoÊci zaplecza surowcowego,
4) rodzaju zielonki, z której produkuje si´ susz,
5) rodzaju produkowanego suszu,
6) wpisie do rejestru.

4. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie do-
tyczy producentów suszu rozpoczynajàcych produkcj´
tego suszu.

Art. 60. 1. WielkoÊç limitu przyznanego producen-
towi suszu jest proporcjonalna do wielkoÊci produko-
wanego suszu w poprzednim roku, je˝eli wielkoÊç limi-
tu krajowego okreÊlonego przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rynków rolnych nie przekracza limitu ustalo-
nego w poprzednim roku.

2. Je˝eli limit krajowy jest wy˝szy od limitu roku po-
przedniego, nadwy˝k´ dzieli si´ mi´dzy producentów.

3. Producent suszu rozpoczynajàcy produkcj´ mo-
˝e ubiegaç si´ o przyznanie limitu wy∏àcznie w ramach
podzia∏u nadwy˝ki limitu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 61. Produkowany susz powinien spe∏niaç na-
st´pujàce wymagania jakoÊciowe:
1) mieç zabarwienie zielone, zapach charakterystycz-

ny dla suszu z zielonek i nie zawieraç oznak pleÊni,
2) wilgotnoÊç suszu w postaci màczki nie mo˝e prze-

kraczaç 12%, a w postaci brykietów, granul, balo-
tów i sieczki — 14%,

3) zawartoÊç bia∏ka ogólnego w suszu nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 15%,

4) zawartoÊç w∏ókna surowego w suchej masie suszu
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 26%,

5) po spaleniu suszu zawartoÊç popio∏u nierozpusz-
czalnego w kwasie solnym nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
3,5%.
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Art. 62. 1. Do produkcji suszu nie mo˝e byç wyko-
rzystywana:

1) zielonka podsuszona o wilgotnoÊci ni˝szej ni˝ 30%,

2) zielonka z roÊlin, z których zosta∏y zebrane nasiona.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania co
do jakoÊci zielonki przeznaczonej do produkcji suszu
oraz metody badaƒ stosowanych w ocenie wymagaƒ
jakoÊciowych, bioràc pod uwag´ wyprodukowanie su-
szu spe∏niajàcego odpowiednie wymagania jakoÊcio-
we.

Art. 63. 1. Producent suszu produkujàcy susz w ra-
mach limitu, o którym mowa w art. 60 ust. 1, jest obo-
wiàzany do prowadzenia dokumentacji dotyczàcej:

1) iloÊci wyprodukowanej lub zakupionej zielonki, 

2) iloÊci wyprodukowanego suszu,

3) iloÊci sprzedanego suszu z podzia∏em na jego ro-
dzaje,

4) oceny jakoÊciowej zielonki,

5) parametrów jakoÊciowych suszu,

6) zu˝ycia paliwa i energii elektrycznej przy produkcji
suszu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób prowa-
dzenia dokumentacji, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
kontroli produkcji i jakoÊci suszu.

Art. 64. 1. Do obrotu wprowadza si´ wy∏àcznie
susz:

1) odpowiadajàcy wymaganiom jakoÊciowym okre-
Êlonym w art. 61,

2) w workach papierowych o pojemnoÊci do 25 kg, je-
˝eli jest wyprodukowany w postaci màczki,

3) luzem, je˝eli jest granulowany lub brykietowany,

4) w opakowaniach foliowych, je˝eli jest prasowany
w bele.

2. Pomieszczenia sk∏adowania suszu powinny byç
suche, zaciemnione i ch∏odne.

3. Parti´ suszu z dobowej produkcji przechowuje
si´ w wydzielonym magazynie kwarantanny przez
okres co najmniej jednej doby.

Art. 65. Ka˝da partia wytworzonego i wprowadzo-
nego do obrotu suszu jest opatrzona kartà informacyj-
nà, zawierajàcà w sposób widoczny, czytelny i nieusu-
walny nast´pujàce dane w j´zyku polskim:

1) numer partii, dat´ produkcji, rodzaj suszu, ewentu-
alnie nazw´ handlowà,

2) producenta,

3) liczb´ i numery worków lub bel, mas´ jednostkowà
worka lub beli, mas´ netto partii,

4) okres przydatnoÊci,
5) przeznaczenie, w tym gatunek i wiek zwierzàt, je˝e-

li susz jest przeznaczony do bezpoÊredniego skar-
miania,

6) wilgotnoÊç i zawartoÊç bia∏ka ogó∏em, 
7) sposób stosowania.

Art. 66. W ramach pomocy finansowej, o której mo-
wa w art. 54, wyp∏aca si´ producentowi suszu kwot´
stanowiàcà równowartoÊç 30 EURO, obliczonà wed∏ug
kursu Narodowego Banku Polskiego obowiàzujàcego
w dniu wyp∏aty, za ka˝dà ton´ suszu sprzedanego w ra-
mach limitu, o którym mowa w art. 59.

Art. 67. 1. Producent suszu sk∏ada wniosek o przy-
znanie pomocy finansowej w terminie do 45 dni po za-
koƒczeniu I, II i III kwarta∏u roku obrotowego, na który
zosta∏ okreÊlony limit.

2. Koƒcowe rozliczenie pomocy finansowej nast´-
puje po zakoƒczeniu roku obrotowego, na który zosta∏
okreÊlony limit, na wniosek z∏o˝ony przez producenta
najpóêniej do dnia 15 kwietnia roku po zakoƒczeniu ro-
ku obrotowego, za który ma byç dokonane rozliczenie
pomocy finansowej.

Art. 68. 1. Wniosek o przyznanie pomocy finanso-
wej zawiera:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ producenta suszu oraz

jego adres,
2) okres, za który przys∏uguje pomoc finansowa,
3) iloÊç sprzedanego suszu w okresie, o którym mowa

w pkt 2,
4) okreÊlenie wysokoÊci kwoty pomocy finansowej.

2. Do wniosku do∏àcza si´ dowody potwierdzajàce:
1) iloÊç sprzedanego suszu w okresie, którego dotyczy

wniosek,
2) spe∏nienie wymagaƒ co do jakoÊci suszu.

Art. 69. 1. Decyzj´ administracyjnà w sprawie przy-
znania pomocy finansowej wydaje Prezes Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 15
dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
wsi.

Art. 70. Kwota przyznawana w ramach pomocy fi-
nansowej jest wyp∏acana przez Prezesa Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do
miesiàca od dnia wydania decyzji o jej przyznaniu.

Rozdzia∏ 6

Przepisy karne

Art. 71. 1. Kto:
1) wprowadza do obrotu chmiel lub produkty chmie-

lowe bez certyfikatu albo Êwiadectwa równowa˝-
noÊci, przepakowuje chmiel lub produkty chmielo-
we bez nadzoru inspektora, 

2) znakuje opakowania chmielu lub produktów chmie-
lowych niezgodnie z przepisami art. 36,

3) nie przekazuje inspektorowi kopii umów lub innych
dokumentów, potwierdzajàcych przeniesienie w∏a-
snoÊci oraz wydanie chmielu,
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4) nie przekazuje G∏ównemu Inspektorowi informacji
o iloÊci i odmianach zebranego chmielu oraz miej-
scach po∏o˝enia i wielkoÊci powierzchni plantacji
chmielu,

5) uprawia tytoƒ poza rejonami uprawy i bez zawartej
umowy kontraktacji,

6) wprowadza do obrotu surowiec tytoniowy w iloÊci
wi´kszej ni˝ okreÊlona w przyznanym limicie,

7) wprowadza do obrotu susz paszowy niespe∏niajàcy
wymagaƒ jakoÊciowych,

podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone w ust. 1
nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu w spra-
wach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 7

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 
i przepisy koƒcowe

Art. 72. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o In-
spekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 293, Nr 89, poz. 991 i Nr 114,
poz. 1191) w art. 3 w ust. 1:

1) w pkt 1 w lit. a) po wyrazie „oleistych,” dodaje si´
wyrazy „suszem paszowym, zielonkà,”;

2) po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) realizacji  zadaƒ wynikajàcych z odr´bnych

przepisów,  w szczególnoÊci przepisów o orga-
nizacji niektórych rynków rolnych.”

Art. 73. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo-
rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (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 oraz z 2000 r.
Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983) w art. 3 wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 2 po pkt 4 dodaje si´ pkt 5—7 w brzmieniu:

„5) finansowanie wydatków zwiàzanych z rejestra-
cjà i wyposa˝eniem w Êrodki techniczne grup
producentów owoców i warzyw,

6) udzielanie pomocy na tworzenie funduszu ope-
racyjnego dla wpisanych do rejestru uznanych
grup producentów owoców i warzyw,

7) wyp∏acanie rekompensat finansowych z tytu∏u
niewprowadzania do obrotu owoców i wa-
rzyw.”;

2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. WysokoÊç Êrodków przeznaczonych na cele,

o których mowa w ust. 2 pkt 5, dla grup produ-
centów owoców i warzyw wpisanych do reje-
stru grup wst´pnie uznanych ustala si´ w wy-
sokoÊci faktycznie poniesionych kosztów na te
cele, z tym ˝e nie mogà one przekraczaç:
1) 5% — w pierwszym roku,
2) 5% — w drugim roku,
3) 4% — w trzecim roku,
4) 3% — w czwartym roku,
5) 2% — w piàtym roku,
udokumentowanych przychodów ze sprzeda-
˝y produktów cz∏onków grupy.”

Art. 74. Traci moc dekret z dnia 24 czerwca 1953 r.
o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytonio-
wych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211,
z 1996 r. Nr 10, poz. 55 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554).

Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 4 i art. 9 ust. 1 w zakresie dotyczàcym udziela-
nia pomocy finansowej oraz art. 12—14, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 9 ust. 3 pkt 2, art. 15—21, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Za∏àczniki do ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. (poz. 19)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW OBJ¢TYCH ORGANIZACJÑ RYNKU OWOCÓW I WARZYW

Kod PCN Wyszczególnienie
1 2

0702 00 Pomidory, Êwie˝e lub ch∏odzone

0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe Êwie˝e lub ch∏odzone

0704 Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta w∏oska i podobne jadalne warzywa kapustne, Êwie˝e
lub ch∏odzone

0705 Sa∏ata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), Êwie˝e lub ch∏odzone 

0706 Marchew, rzepa, buraki sa∏atkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne,
Êwie˝e lub ch∏odzone

0707 00 Ogórki i korniszony, Êwie˝e lub ch∏odzone
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1 2

0708 Warzywa stràczkowe, nawet ∏uskane, Êwie˝e lub ch∏odzone

ex 0709 Inne warzywa, Êwie˝e lub ch∏odzone z wyjàtkiem kodów: 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 90 31,
0709 90 39, 0709 90 60

ex 0802 Pozosta∏e orzechy, Êwie˝e lub suszone, nawet ∏uskane lub obrane, z wyjàtkiem areca (lub
betel) i cola — kod 0802 90 30 0  

0803 00 11 0 Plantany Êwie˝e

ex 0803 00 90 Plantany suszone

0804 20 10 Figi Êwie˝e

0804 30 00 Ananasy

0804 40 00 0 Awokado

0804 50 00 Guawa, mango, smaczelina

0805 Owoce cytrusowe, Êwie˝e lub suszone

0806 10 10 1 Winogrona Êwie˝e
0806 10 10 3
0806 10 10 5
0806 10 10 7
0806 10 10 9

0807 Melony (∏àcznie z arbuzami) i papaje Êwie˝e

0808 Jab∏ka, gruszki i pigwy, Êwie˝e

0809 Morele, wiÊnie, brzoskwinie (∏àcznie z nektarynami), Êliwki i owoce tarniny, Êwie˝e

0810 Pozosta∏e owoce, Êwie˝e

0813 50 31 0 Mieszanki wy∏àcznie z suszonych orzechów z pozycji 0801 i 0802
0813 50 39 0

1212 10 10 Chleb Êwi´tojaƒski stràkowy — szaraƒczyn (Ceratonia siliqua)

Za∏àcznik nr 2 

WYSOKOÂå REKOMPENSAT ZA WYCOFANIE PRODUKTÓW Z RYNKU W EURO ZA 100 KG

Lata handlowe 2001/2002 od 2002

Kalafiory 7,48 7,01

Pomidory 5,15 4,83

Jab∏ka 9,18 8,81

Winogrona 8,55 8,02

Morele 15,12 14,17

Brzoskwinie 11,72 10,99

Gruszki 8,75 8,39

Bak∏a˝any 4,23 3,97


