
siàc nast´pujàcy po miesiàcu, którego sprawozdanie
dotyczy.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
zaliczki dotacji otrzymywanej:

1) po raz pierwszy,

2) na miesiàc grudzieƒ,

3) na cele, o których mowa w § 12.

§ 25. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki cza-
sowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji
w przypadku, gdy podmiot, który otrzyma∏ dotacj´, nie
przed∏o˝y∏ w wyznaczonym terminie sprawozdaƒ,
o których mowa w rozporzàdzeniu, i wykorzysta∏ rat´
dotacji na inne cele ni˝ okreÊlone we wniosku o przy-
znanie raty dotacji.

§ 26. 1. Cofni´cie dotacji nast´puje, je˝eli podmiot
wykorzysta∏ dotacj´ niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobra∏ dotacj´ w nadmiernej wysokoÊci.

2. Dotacja wykorzystana przez wnioskodawc´
w sposób okreÊlony w ust. 1 podlega zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci
podatkowych na rachunek:

1) z którego zosta∏a pobrana — je˝eli zwrot nast´puje
w tym samym roku, w którym zosta∏a pobrana,

2) dochodów bud˝etowych w∏aÊciwego urz´du skar-
bowego — je˝eli zwrot nast´puje w nast´pnym ro-
ku.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza si´ od-
powiednio od dnia przekazania dotacji przez ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki lub stwierdzenia nie-
prawid∏owego obliczenia dotacji.

§ 27. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej
wysokoÊci, zwrotowi podlega ta cz´Êç dotacji, która zo-
sta∏a nadmiernie pobrana.

§ 28. Do spraw wszcz´tych, a nie zakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje
si´ przepisy dotychczas obowiàzujàce.

§ 29. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wyko-
rzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie re-
strukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu
przyznawania, obliczania i wyp∏acania Êwiadczeƒ z ty-
tu∏u uprawnieƒ os∏onowych i aktywizujàcych, wyso-
koÊci minimalnych Êwiadczeƒ i zasi∏ków socjalnych
oraz szczegó∏owych warunków powodujàcych cofni´-
cie lub czasowe wstrzymanie wyp∏aty przyznanej do-
tacji bud˝etowej (Dz. U. Nr 52, poz. 538 i Nr 111,
poz. 1298).

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie wykroczeƒ, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujàcych zadania z zakresu rolnictwa
i rynków rolnych sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu 

wydawania upowa˝nieƒ.

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wykroczenia, za które
funkcjonariusze niektórych organów realizujàcych za-
dania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych sà upowa˝-
nieni, w zakresie wykonywanych zadaƒ ustawowych,
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego,
oraz zasady i sposób wydawania upowa˝nieƒ.

§ 2. Funkcjonariusze organów Inspekcji Wetery-
naryjnej sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego za wykroczenia okreÊlo-
ne w:

1) art. 110—112 Kodeksu wykroczeƒ w zakresie Êrod-
ków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego oraz
art. 118 § 1 Kodeksu wykroczeƒ,

2) art. 32 pkt 4, 6 i 7 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r.
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia



(Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115,
z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268) w zakresie Êrodków spo˝ywczych po-
chodzenia zwierz´cego,

3) art. 23 i 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o nor-
malizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95,
poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) w zakresie Êrod-
ków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego,

4) art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Wetery-
naryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz
z 2001 r. Nr 29, poz. 320).

§ 3. Funkcjonariusze organów Inspekcji Skupu
i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych sà upowa˝nieni do
nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego za
wykroczenia okreÊlone w:

1) art. 110 i art. 111 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wykroczeƒ,

2) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o In-
spekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rol-
nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 293, Nr 89, 
poz. 991 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r. Nr 3, 
poz. 19, Nr 5, poz. 44 i Nr 38, poz. 452),

3) art. 32 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r.
o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
(Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115,
z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268),

4) art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. —
Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268),

5) art. 23 i 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o nor-
malizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95,
poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166),

6) art. 41 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 20 sier-
pnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwie-
rzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136).

§ 4. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien w dro-
dze mandatu karnego wydaje:

1) funkcjonariuszom organów Inspekcji Weterynaryj-
nej:

a) G∏ówny Lekarz Weterynarii — dla funkcjonariu-
szy G∏ównego Inspektoratu Weterynarii,

b) wojewódzki lekarz weterynarii — dla funkcjona-
riuszy wojewódzkiego inspektoratu weterynarii,

c) powiatowy lekarz weterynarii — dla funkcjona-
riuszy powiatowego inspektoratu weterynarii,

d) graniczny lekarz weterynarii — dla funkcjonariu-
szy granicznego inspektoratu weterynarii,

2) funkcjonariuszom organów Inspekcji Skupu i Prze-
twórstwa Artyku∏ów Rolnych:

a) G∏ówny Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artyku-
∏ów Rolnych — dla funkcjonariuszy G∏ównego
Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów
Rolnych oraz wojewódzkich inspektorów skupu
i przetwórstwa artyku∏ów rolnych,

b) wojewódzki inspektor skupu i przetwórstwa ar-
tyku∏ów rolnych — dla funkcjonariuszy woje-
wódzkiego inspektoratu skupu i przetwórstwa
artyku∏ów rolnych.

§ 5. 1. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego powinno zawieraç: ozna-
czenie organu wydajàcego upowa˝nienie, dat´ wyda-
nia i termin wa˝noÊci upowa˝nienia, podstaw´ prawnà
jego wydania, imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe
upowa˝nionego funkcjonariusza, numer legitymacji
s∏u˝bowej, okreÊlenie wykroczeƒ, za które funkcjona-
riusz jest upowa˝niony do nak∏adania grzywien w dro-
dze mandatu karnego, oraz okreÊlenie obszaru, na któ-
rym upowa˝nienie jest wa˝ne.

2. Upowa˝nienie powinno byç podpisane przez or-
gan, który je wyda∏, oraz opatrzone piecz´cià urz´do-
wà.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 13 lipca 1995 r.
w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które funkcjonariu-
sze niektórych organów realizujàcych zadania z zakre-
su rolnictwa i gospodarki ̋ ywnoÊciowej sà upowa˝nie-
ni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego,
oraz zasad i sposobu wydawania upowa˝nieƒ (Dz. U.
Nr 85, poz. 432 i z 1997 r. Nr 36, poz. 222).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs
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