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olejowych, ∏adunkowych i odpadów powsta-
jàcych na statku,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) powoduje zanieczyszczenie Êrodowiska

morskiego,”,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) narusza przepisy dotyczàce zdawania odpa-
dów do portowych urzàdzeƒ odbiorczych
i nie informuje portu o odpadach ze statków
znajdujàcych si´ na statku lub pozosta∏o-
Êciach ∏adunkowych,”,

d) dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:
„10) narusza przepisy dotyczàce spalania odpa-

dów na statku,”;

13) u˝yte w ustawie ka˝dorazowo w ró˝nych przypad-
kach wyrazy:
a) „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” za-

st´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypad-
kach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki morskiej”,

b) „Minister Spraw Wewn´trznych” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyraza-
mi „minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych”,

c) „Minister Ochrony Ârodowiska, Zasobów Natu-
ralnych i LeÊnictwa” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska”.

Art. 14. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o por-
tach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 967) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 7 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) zapewnienie dost´pu do portowych urzàdzeƒ

odbiorczych odpadów ze statków w celu prze-
kazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.”; 

2) w art. 8 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) op∏at´ tona˝owà pobieranà za wejÊcie statku
do portu i wyjÊcie statku z portu, przejÊcie stat-
ku tranzytem przez obszar portu, zapewnienie
odbioru odpadów ze statków w celu przekaza-
nia ich do odzysku lub unieszkodliwiania, która
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 1,10 euro za jednostk´
pojemnoÊci brutto (GT) statku,

2) op∏at´ przystaniowà pobieranà za korzystanie
przez statek z nabrze˝a lub przystani, która nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,17 euro za jednostk´ po-
jemnoÊci brutto (GT) statku,”.

Art. 15. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 1991 r. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r.
Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r.
Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138,
poz. 1546) w art. 42 w ust. 2 w pkt 14 na koƒcu zdania
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 15
w brzmieniu: 

„15) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikajà-
cych z przepisów ustawy o portowych urzàdze-
niach do odbioru odpadów i pozosta∏oÊci ∏adun-
kowych ze statków.”. 

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe 

Art. 16. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 stosuje si´ po up∏y-
wie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie za∏àcznika IV
Konwencji MARPOL 1973/78.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1362

USTAWA

z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r.

o napojach spirytusowych.

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) kategorie i zasady wyrobu napojów spirytusowych;

2) zasady wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytuso-
wych oraz obrotu tymi napojami.

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

1) alkohol etylowy rolniczy (spirytus rektyfikowany
rolniczy) — alkohol etylowy uzyskany w wyniku de-
stylacji po fermentacji alkoholowej produktów rol-

niczych (surowców) lub w wyniku innych proce-
sów technologicznych, o okreÊlonych w∏aÊciwo-
Êciach fizykochemicznych i organoleptycznych,
który nie ma w∏aÊciwoÊci napoju spirytusowego;

2) aromatyzowanie — u˝ycie przy wyrobie napojów
spirytusowych co najmniej jednej substancji natu-
ralnej lub preparatu aromatycznego, ewentualnie
substancji aromatycznej identycznej z naturalnà,
dopuszczonej na podstawie przepisów o warun-
kach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia;
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3) barwienie — u˝ycie przy wyrobie napojów spirytu-
sowych co najmniej jednego barwnika dozwolone-
go na podstawie przepisów o warunkach zdrowot-
nych ˝ywnoÊci i ˝ywienia;

4) destylat rolniczy (spirytus surowy rolniczy) — p∏yn
alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fer-
mentacji alkoholowej produktów rolniczych, który
nie ma w∏aÊciwoÊci alkoholu etylowego rolniczego
ani w∏aÊciwoÊci napoju spirytusowego, lecz zacho-
wuje zapach i smak pochodzàce od u˝ytych surow-
ców;

5) dodawanie alkoholu — post´powanie polegajàce
na dodawaniu alkoholu etylowego rolniczego do
napoju spirytusowego;

6) kategoria napoju spirytusowego — wyodr´bniona
nazwà grupa napojów spirytusowych spe∏niajàca
okreÊlone wymagania w zakresie jakoÊci oraz me-
tod zastosowanych przy ich wyrobie;

7) kupa˝owanie — po∏àczenie co najmniej dwóch na-
pojów spirytusowych nale˝àcych do tej samej ka-
tegorii, lecz ró˝niàcych si´ nieznacznie sk∏adem
z uwagi na metody zastosowane przy ich wyrobie,
sposoby przeprowadzania destylacji, okresy le˝a-
kowania lub geograficzny obszar produkcji;

8) le˝akowanie (dojrzewanie) — pozostawienie napo-
ju spirytusowego, na okreÊlony czas, w specjal-
nych pojemnikach, umo˝liwiajàce naturalny prze-
bieg reakcji fizykochemicznych, nadajàcych napo-
jowi spirytusowemu charakterystyczne cechy or-
ganoleptyczne;

9) maceracja — proces technologiczny, w którym
przez ekstrakcj´ surowców roÊlinnych alkoholem
etylowym rolniczym uzyskuje si´ roztwór wodno-
-alkoholowy, stanowiàcy pó∏produkt do sporzàdza-
nia napojów spirytusowych (macerat);

10) mors — sok surowy z owoców lub rozcieƒczony
sok z owoców uprzednio zag´szczony i utrwalony
alkoholem etylowym rolniczym, o zawartoÊci alko-
holu nie mniejszej ni˝ 16% obj. i nie wi´kszej ni˝
20% obj., stanowiàcy pó∏produkt do wyrobu napo-
jów spirytusowych;

11) zawartoÊç alkoholu etylowego — stosunek obj´to-
Êci czystego alkoholu etylowego zawartego w da-
nym napoju spirytusowym do ca∏kowitej obj´toÊci
tego napoju w temperaturze 20° Celsjusza, wyra˝o-
ny jako „% obj.”;

12) zawartoÊç substancji lotnych — iloÊç substancji lot-
nych innych ni˝ alkohol etylowy i metylowy, po-
chodzàcych wy∏àcznie z destylacji, zawarta w na-
poju spirytusowym uzyskanym wy∏àcznie w wyni-
ku destylacji lub powtórnej destylacji (redestylacji)
u˝ytych surowców;

13) zestawianie — zmieszanie co najmniej dwóch na-
pojów spirytusowych, jak równie˝ zmieszanie pó∏-
produktów w celu uzyskania napoju spirytusowe-
go.

Art. 3. Napojem spirytusowym jest p∏yn:

1) przeznaczony do spo˝ycia;

2) zawierajàcy alkohol etylowy w iloÊci nie mniejszej
ni˝ 15% obj., z wyjàtkiem likieru jajecznego (advo-
caat) o zawartoÊci alkoholu etylowego nie mniej-
szej ni˝ 14% obj.;

3) uzyskany:
a) bezpoÊrednio w wyniku destylacji po fermenta-

cji alkoholowej produktów rolniczych lub w wy-
niku maceracji surowców roÊlinnych, z ewentu-
alnym dodatkiem substancji aromatycznych lub
cukrów, lub innych Êrodków s∏odzàcych, lub
produktów rolniczych do alkoholu etylowego
rolniczego lub do destylatu rolniczego, lub do
wódki naturalnej, albo

b) w wyniku zestawienia napoju spirytusowego
z jednym lub wieloma innymi napojami spirytu-
sowymi lub

c) w wyniku zmieszania napoju spirytusowego z: 
— alkoholem etylowym rolniczym, destylatem

rolniczym lub wódkà naturalnà, lub
— jednym lub wieloma napojami zawierajàcymi

alkohol etylowy, lub
— jednym lub wieloma ró˝nymi napojami;

4) wykazujàcy zapach i smak charakterystyczne dla
surowców u˝ytych do jego wyrobu.

Art. 4. Do kategorii napojów spirytusowych zalicza
si´:

1) rum, b´dàcy:
a) napojem spirytusowym o zawartoÊci alkoholu

etylowego nie mniejszej ni˝ 37,5% obj., uzyska-
nym wy∏àcznie w wyniku fermentacji alkoholo-
wej i destylacji melas lub syropów otrzymanych
w procesie produkcji cukru trzcinowego, lub so-
ków z trzciny cukrowej, destylowanym do osià-
gni´cia zawartoÊci alkoholu etylowego mniej-
szej ni˝ 96% obj. w sposób zapewniajàcy zacho-
wanie cech organoleptycznych w∏aÊciwych dla
rumu,

b) napojem spirytusowym z trzciny cukrowej o za-
wartoÊci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝
37,5% obj., uzyskanym wy∏àcznie w wyniku fer-
mentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny
cukrowej, posiadajàcym charakterystyczny dla
rumu zapach, zawierajàcym substancje lotne
w iloÊci nie mniejszej ni˝ 225 gramów w hektoli-
trze alkoholu 100% obj.;

2) whisky, b´dàcà napojem spirytusowym o zawarto-
Êci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝ 40% obj.,
uzyskanym z zacieru zbo˝owego scukrzonego
przez zawarte w nim amylazy s∏odu lub przez doda-
nie naturalnych enzymów, który podlega fermenta-
cji z udzia∏em dro˝d˝y i destylacji do osiàgni´cia za-
wartoÊci alkoholu etylowego mniejszej ni˝ 94,8%
obj. w sposób zapewniajàcy zachowanie zapachu
i smaku surowców u˝ytych do jego wyrobu, a na-
st´pnie le˝akowaniu;

3) okowit´ (wódk´ naturalnà):
a) zbo˝owà, b´dàcà napojem spirytusowym o za-

wartoÊci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝
35% obj., uzyskanym w wyniku destylacji prze-
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fermentowanego zacieru zbo˝owego, wykazujà-
cym cechy organoleptyczne pochodzàce od su-
rowców u˝ytych do jego wyrobu, 

b) z wina gronowego, b´dàcà napojem spirytuso-
wym o zawartoÊci alkoholu etylowego nie
mniejszej ni˝ 37,5% obj., uzyskanym wy∏àcznie
w wyniku destylacji wina gronowego lub alko-
holizowanego wina gronowego do osiàgni´cia
zawartoÊci alkoholu etylowego mniejszej ni˝
86% obj., lub w wyniku redestylacji destylatu
z wina gronowego do osiàgni´cia zawartoÊci al-
koholu etylowego mniejszej ni˝ 86% obj., zawie-
rajàcym:
— substancje lotne w iloÊci co najmniej 125 gra-

mów w hektolitrze alkoholu 100% obj.,
— alkohol metylowy w iloÊci nie wi´kszej ni˝

200 gramów w hektolitrze alkoholu 100%
obj., 

c) z wyt∏oków z winogron, b´dàcà napojem spiry-
tusowym o zawartoÊci alkoholu etylowego nie
mniejszej ni˝ 37,5% obj., uzyskanym z wyt∏oków
z winogron przefermentowanych, destylowa-
nych lub redestylowanych bezpoÊrednio z parà
wodnà albo przy dodaniu wody do osiàgni´cia
zawartoÊci alkoholu etylowego mniejszej ni˝
86% obj., zawierajàcym:
— substancje lotne w iloÊci co najmniej 140 gra-

mów w hektolitrze alkoholu 100% obj., 
— alkohol metylowy w iloÊci nie wi´kszej ni˝

1000 gramów w hektolitrze alkoholu 100%
obj., 

d) z wyt∏oków z owoców, b´dàcà napojem spirytu-
sowym o zawartoÊci alkoholu etylowego nie
mniejszej ni˝ 37,5% obj., uzyskanym z wyt∏oków
z owoców innych ni˝ wyt∏oki z winogron wino-
roÊli w∏aÊciwej (Vitis vinifera L.), przefermento-
wanych, destylowanych lub redestylowanych
do osiàgni´cia zawartoÊci alkoholu etylowego
mniejszej ni˝ 86% obj., zawierajàcym:
— substancje lotne w iloÊci co najmniej 200 gra-

mów w hektolitrze alkoholu 100% obj., 
— alkohol metylowy w iloÊci nie wi´kszej ni˝

1500 gramów w hektolitrze alkoholu
100% obj., 

— kwas cyjanowodorowy w iloÊci nie wi´kszej
ni˝ 10 gramów w hektolitrze alkoholu
100% obj. w przypadku wódek naturalnych
z wyt∏oków owoców pestkowych,

e) z rodzynków, b´dàcà napojem spirytusowym
o zawartoÊci alkoholu etylowego nie mniejszej
ni˝ 37,5% obj., uzyskanym wy∏àcznie z suszo-
nych winogron odmian „Czarna Koryntka” lub
„Malaga Muskat” przefermentowanych i desty-
lowanych do osiàgni´cia zawartoÊci alkoholu
etylowego mniejszej ni˝ 94,5% obj., zachowujà-
cym zapach i smak charakterystyczny dla surow-
ców u˝ytych do jego wyrobu,

f)  z owoców, b´dàcà napojem spirytusowym o za-
wartoÊci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝
37,5% obj., uzyskanym wy∏àcznie z mià˝szu
owoców lub moszczu owocowego, z pestkami
albo bez pestek, przefermentowanego i destylo-
wanego do osiàgni´cia zawartoÊci alkoholu ety-

lowego mniejszej ni˝ 86% obj. lub uzyskanym
przez maceracj´ okreÊlonych jagód, lub innych
owoców, które mogà byç cz´Êciowo poddawane
fermentacji w alkoholu etylowym rolniczym,
w wódce naturalnej lub destylacie rolniczym,
a nast´pnie destylowanym, zachowujàcym za-
pach i smak charakterystyczne dla surowców
u˝ytych do jego wyrobu oraz zawierajàcym:
— substancje lotne w iloÊci co najmniej 200 gra-

mów w hektolitrze alkoholu 100% obj., 
— alkohol metylowy w iloÊci nie wi´kszej ni˝

1000 gramów w hektolitrze alkoholu
100% obj.,

— kwas cyjanowodorowy w iloÊci nie wi´kszej
ni˝ 10 gramów w hektolitrze alkoholu
100% obj. w przypadku wódek z owoców
pestkowych, 

g) z wina z jab∏ek albo z wina z gruszek, b´dàcà na-
pojem spirytusowym o zawartoÊci alkoholu ety-
lowego nie mniejszej ni˝ 37,5% obj., uzyskanym
wy∏àcznie przez destylacj´ wina z jab∏ek albo wi-
na z gruszek do osiàgni´cia zawartoÊci alkoholu
etylowego mniejszej ni˝ 86% obj., zachowujà-
cym zapach i smak charakterystyczny dla owocu
u˝ytego do jego wyrobu oraz zawierajàcym:
— substancje lotne w iloÊci co najmniej 200 gra-

mów w hektolitrze alkoholu 100% obj.,
— alkohol metylowy w iloÊci nie wi´kszej ni˝

1000 gramów w hektolitrze alkoholu
100% obj.,

h) z goryczki, b´dàcà napojem spirytusowym o za-
wartoÊci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝
37,5% obj., uzyskanym wy∏àcznie z destylatu
przefermentowanych korzeni goryczki, z ewen-
tualnym dodatkiem alkoholu etylowego rolni-
czego;

4) brandy zbo˝owà, b´dàcà napojem spirytusowym
o zawartoÊci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝
35% obj., uzyskanym w wyniku destylacji przefer-
mentowanego zacieru zbo˝owego do osiàgni´cia
zawartoÊci alkoholu etylowego mniejszej ni˝ 95%
obj., zachowujàcym cechy organoleptyczne cha-
rakterystyczne dla surowców u˝ytych do jego wy-
robu;

5) brandy, b´dàcà napojem spirytusowym o zawarto-
Êci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝ 36% obj.,
uzyskanym z wódki naturalnej z wina gronowego,
który mo˝e byç zmieszany z destylatem z wina gro-
nowego destylowanym do osiàgni´cia zawartoÊci
alkoholu etylowego mniejszej ni˝ 94,8% obj., z tym
˝e iloÊç alkoholu zawartego w destylacie nie mo˝e
przekroczyç 50% alkoholu zawartego w wyrobie
gotowym, oraz zawierajàcym:
a) substancje lotne w iloÊci co najmniej 125 gra-

mów w hektolitrze alkoholu 100% obj., z tym ˝e
substancje lotne mogà pochodziç wy∏àcznie
z destylacji lub redestylacji u˝ytych surowców,

b) alkohol metylowy w iloÊci nie wi´kszej ni˝
200 gramów w hektolitrze alkoholu 100% obj.;

6) napój spirytusowy owocowy, b´dàcy napojem spi-
rytusowym o zawartoÊci alkoholu etylowego nie
mniejszej ni˝ 25% obj., uzyskanym w wyniku mace-
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racji owoców w alkoholu etylowym rolniczym lub
destylacie rolniczym, lub wódce naturalnej, ewen-
tualnie aromatyzowanym naturalnymi substancja-
mi aromatycznymi lub preparatami aromatyczny-
mi innymi ni˝ pochodzàce z owoców u˝ytych do je-
go wyrobu, o charakterystycznym smaku i barwie
pochodzàcych wy∏àcznie od owocu b´dàcego pod-
stawà jego wyrobu;

7) napój spirytusowy ja∏owcowy, b´dàcy:
a) napojem spirytusowym uzyskanym w wyniku

aromatyzacji jagodami ja∏owca (Juniperus com-
munis) alkoholu etylowego rolniczego lub wód-
ki naturalnej zbo˝owej, lub destylatu zbo˝owe-
go, o cechach organoleptycznych charaktery-
stycznych dla jagód ja∏owca,

b) ginem, to jest napojem spirytusowym o zawar-
toÊci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝ 37,5%
obj., uzyskanym w wyniku aromatyzacji alkoho-
lu etylowego rolniczego o po˝àdanych cechach
organoleptycznych i jakoÊciowych naturalnymi
substancjami aromatycznymi lub substancjami
aromatycznymi identycznymi z naturalnymi, lub
preparatami aromatycznymi, o smaku jagód ja-
∏owca jako smaku dominujàcym,

c) ginem destylowanym, to jest napojem spirytu-
sowym o zawartoÊci alkoholu etylowego nie
mniejszej ni˝ 37,5% obj., uzyskanym wy∏àcznie
w wyniku redestylacji alkoholu etylowego rolni-
czego o po˝àdanych cechach organoleptycz-
nych i jakoÊciowych oraz o poczàtkowej zawar-
toÊci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝ 96%
obj., w obecnoÊci jagód ja∏owca i innych natural-
nych produktów roÊlinnych, o smaku jagód ja-
∏owca jako smaku dominujàcym, z zastrze˝e-
niem art. 16 ust. 1;

8) napój spirytusowy kminkowy, b´dàcy napojem spi-
rytusowym o zawartoÊci alkoholu etylowego nie
mniejszej ni˝ 30% obj., uzyskanym w wyniku aro-
matyzacji kminkiem (Carum carvi L.) alkoholu ety-
lowego rolniczego;

9) napój spirytusowy any˝owy, b´dàcy napojem spi-
rytusowym uzyskanym w wyniku aromatyzacji al-
koholu etylowego rolniczego ekstraktami natural-
nymi any˝u gwiazdkowatego (Illicium verum) lub
any˝u zielonego (Pimpinella anisum), lub kopru
w∏oskiego (Foeniculum vulgare), lub innych roÊlin
zawierajàcych ten sam sk∏adnik aromatyzujàcy;

10) napój spirytusowy gorzki (bitter), b´dàcy napojem
spirytusowym o dominujàcym gorzkim smaku,
uzyskanym wy∏àcznie w wyniku aromatyzacji alko-
holu etylowego rolniczego naturalnymi substan-
cjami aromatycznymi lub substancjami aromatycz-
nymi identycznymi z naturalnymi, lub preparatami
aromatycznymi;

11) wódk´, b´dàcà:
a) napojem spirytusowym o zawartoÊci alkoholu

etylowego nie mniejszej ni˝ 37,5% obj., uzyska-
nym z alkoholu etylowego rolniczego rektyfiko-
wanego lub filtrowanego przez w´giel aktywo-
wany, w tym przypadku poddanego destylacji
lub równowa˝nej obróbce dla selektywnego zre-
dukowania cech u˝ytych surowców, ewentual-

nie aromatyzowanym w celu nadania mu specy-
ficznych cech organoleptycznych, w szczególno-
Êci ∏agodnego smaku,

b) wódkà zio∏owà aromatyzowanà ekstraktem z tra-
wy ˝ubrowej, to jest napojem spirytusowym
o zawartoÊci alkoholu etylowego nie mniejszej
ni˝ 40% obj., uzyskanym wy∏àcznie przez aroma-
tyzowanie alkoholu etylowego rolniczego o za-
wartoÊci alkoholu nie mniejszej ni˝ 96,5% obj.
maceratem trawy ˝ubrowej (Hierochloe odorata
i Hierochloe australis) dziko rosnàcej w Puszczy
Bia∏owieskiej, o zawartoÊci cukru nie wi´kszej
ni˝ 4,5 grama na litr w przeliczeniu na cukier in-
wertowany, wyprodukowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w regionie Niziny Pó∏-
nocnopodlaskiej, z polskich surowców;

12) likier, b´dàcy:
a) napojem spirytusowym uzyskanym w wyniku

aromatyzowania alkoholu etylowego rolniczego
lub destylatu rolniczego, lub jednego lub wi´k-
szej liczby napojów spirytusowych, lub mieszan-
ki wymienionych produktów, i dos∏odzonym,
przy czym do uzyskanego w ten sposób napoju
jest dozwolone dodanie produktów rolniczych,
w szczególnoÊci Êmietany, mleka lub innych
przetworów mlecznych, owoców, wina grono-
wego, wina gronowego aromatyzowanego,
o zawartoÊci cukru:
— co najmniej 100 gramów na litr w przeliczeniu

na cukier inwertowany, 
— nie mniejszej ni˝ 80 gramów w litrze napoju

dla likieru z goryczki, je˝eli goryczka jest jedy-
nà u˝ytà substancjà aromatycznà,

— nie mniejszej ni˝ 70 gramów w litrze napoju
dla likieru z owoców wiÊni, je˝eli zawarty
w nim alkohol etylowy pochodzi wy∏àcznie
z destylatu rolniczego z owoców wiÊni,

b) polish cherry, to jest napojem spirytusowym
o zawartoÊci alkoholu etylowego nie mniejszej
ni˝ 24% obj., wyprodukowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z morsu oraz macera-
tu wiÊni z niewielkim dodatkiem morsów z in-
nych owoców jagodowych oraz naturalnego
olejku migda∏owego, o zawartoÊci ekstraktu nie
mniejszej ni˝ 340 gramów w litrze napoju, o cha-
rakterystycznych cechach organoleptycznych
pochodzàcych od owoców sokowych wiÊni
uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

13) krem b´dàcy napojem spirytusowym okreÊlonym
w pkt 12 lit. a o zawartoÊci cukru nie mniejszej ni˝
250 gramów w litrze w przeliczeniu na cukier in-
wertowany, uzyskany bez dodatku przetworów
mlecznych;

14) likier jajeczny (advocaat), b´dàcy napojem spirytu-
sowym uzyskanym z alkoholu etylowego rolnicze-
go, z dodatkiem ˝ó∏tka jaja, bia∏ka jaja, cukru lub
miodu, zawierajàcym:
a) ewentualny dodatek substancji aromatycznych,
b) w litrze wyrobu gotowego nie mniej ni˝ 140 gra-

mów ̋ ó∏tka jaja oraz 150 gramów cukru lub mio-
du;
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15) likier z dodatkiem jaj, b´dàcy napojem spirytuso-
wym uzyskanym z alkoholu etylowego rolniczego,
z dodatkiem ˝ó∏tka jaja, bia∏ka jaja, cukru lub mio-
du, zawierajàcym w litrze wyrobu gotowego nie
mniej ni˝ 70 gramów ˝ó∏tka jaja oraz 150 gramów
cukru lub miodu, a tak˝e, ewentualnie, zawierajà-
cym dodatek substancji aromatycznych. 

Art. 5. 1. Przy wyrobie napojów spirytusowych jest
dozwolone dodanie alkoholu etylowego rolniczego:

1) o smaku pochodzàcym od u˝ytego do jego wyrobu
surowca i niewyczuwalnych innych smakach;

2) o zawartoÊci alkoholu etylowego nie mniejszej ni˝
96% obj.;

3) o niewykrywalnym furfuralu;

4) o zawartoÊci:
a) estrów, wyra˝onej jako octan etylu, nie wi´kszej

ni˝ 1,3 grama, 
b) aldehydów, wyra˝onej jako aldehyd octowy, nie

wi´kszej ni˝ 0,5 grama,
c) alkoholi wy˝szych, wyra˝onej jako metyl-2 pro-

pan-1-ol (alkohol izobutylowy), nie wi´kszej ni˝
0,5 grama,

d) alkoholu metylowego nie wi´kszej ni˝ 50 gra-
mów,

e) suchej pozosta∏oÊci po odparowaniu nie wi´k-
szej ni˝ 1,5 grama,

f)  lotnych zasad azotowych, wyra˝onej jako azot,
nie wi´kszej ni˝ 0,1 grama,

g) kwasowoÊci ca∏kowitej, wyra˝onej jako kwas
octowy, nie wi´kszej ni˝ 1,5 grama

— w hektolitrze alkoholu 100% obj.

2. Alkohol etylowy rolniczy lub destylat rolniczy
uzyskany ze wskazanego w nazwie surowca mo˝e byç
wytworzony wy∏àcznie z tego surowca.

Art. 6. 1. Przy wyrobie okowit:

1) ze Êliwek (Prunus domestica L.);

2) z mirabelek (Prunus domestica L. var. syriaca);

3) ze Êliwek quetsch (Prunus domestica L.);

4) z jab∏ek (Malus domestica Borkh.);

5) z gruszek (Pyrus communis L.);

6) z malin (Rubus idaeus L.);

7) z je˝yn (Rubus fruticosus L.)

— dopuszcza si´ zawartoÊç alkoholu metylowego do
1200 gramów w hektolitrze alkoholu 100% obj. 

2. Przy wyrobie okowit z:

1) porzeczek czarnych i kolorowych (Ribes species);

2) bzu czarnego (Sambucus nigra);

3) jarz´biny (Sorbus aucuparia) 

— dopuszcza si´ zawartoÊç alkoholu metylowego do
1350 gramów w hektolitrze alkoholu 100% obj.

3. Przy wyrobie okowit z gruszek Williamsa (Pyrus
communis Williams) dopuszcza si´ zawartoÊç alkoho-

lu metylowego do 1500 gramów w hektolitrze alkoho-
lu 100% obj.

Art. 7. Przy wyrobie napojów spirytusowych do-
puszcza si´ stosowanie, jako Êrodków s∏odzàcych:

1) sacharozy w postaci:
a) cukru bia∏ego,
b) cukru bia∏ego rafinowanego,
c) cukru pó∏bia∏ego;

2) dekstrozy;

3) fruktozy;

4) syropu glukozowego;

5) cukru p∏ynnego;

6) inwertowanego cukru p∏ynnego i syropu z cukru in-
wertowanego;

7) zag´szczonego, oczyszczonego moszczu gronowe-
go;

8) zag´szczonego moszczu gronowego;

9) moszczu gronowego;

10) karmelu otrzymanego wy∏àcznie w wyniku kontro-
lowanego podgrzania sacharozy bez wspó∏udzia∏u
zasad, kwasów mineralnych i innych substancji
chemicznych;

11) miodu;

12) syropu z owoców chleba Êwi´tojaƒskiego;

13) innych naturalnych substancji w´glowodanowych,
dozwolonych na podstawie przepisów o warun-
kach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia.

Art. 8. 1. Do aromatyzowania napojów spirytuso-
wych mo˝na stosowaç substancje dopuszczone na
podstawie przepisów o warunkach zdrowotnych ˝yw-
noÊci i ˝ywienia, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Przy wyrobie likierów i kremów z ananasa, po-
rzeczki czarnej, wiÊni, maliny, je˝yny, czarnych jagód,
maliny moroszki, maliny tekszli, ˝urawiny wielkoowo-
cowej, rokitnika pospolitego, borówki brusznicy i owo-
ców cytrusowych oraz likierów z mi´ty, goryczki, any-
˝u, bylicy i przelotu pospolitego stosuje si´ wy∏àcznie
naturalne substancje aromatyczne. 

Art. 9. 1. Przy wyrobie napojów spirytusowych do-
puszcza si´ dodanie wody destylowanej lub deminera-
lizowanej, pod warunkiem ˝e dodatek wody nie zmieni
charakteru napoju.

2. Woda, o której mowa w ust. 1, powinna spe∏niaç
wymagania, jakim odpowiada woda przeznaczona do
spo˝ycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze.

Art. 10. Do rozpuszczania lub rozcieƒczania barwni-
ków, substancji aromatycznych oraz innych dozwolo-
nych substancji dodatkowych stosuje si´ wy∏àcznie al-
kohol etylowy rolniczy spe∏niajàcy wymagania, o któ-
rych mowa w art. 5.

Art. 11. Napój spirytusowy uzyskany w wyniku ku-
pa˝owania zalicza si´ do tej samej kategorii napojów
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spirytusowych co napoje spirytusowe u˝yte przy jego
wyrobie. 

Art. 12. Le˝akowanie napojów spirytusowych od-
bywa si´:

1) w drewnianych beczkach o pojemnoÊci nie wi´k-
szej ni˝ 700 litrów, co najmniej przez 3 lata —
w przypadku whisky;

2) w beczkach d´bowych co najmniej przez rok, a gdy
pojemnoÊç beczek jest mniejsza ni˝ 1000 litrów, co
najmniej przez 6 miesi´cy — w przypadku brandy;

3) przez okres co najmniej równy okresowi le˝akowa-
nia brandy — w przypadku wódki naturalnej z wina
gronowego.

Art. 13. Przy wyrobie okowit z wyt∏oków z winogron
do fermentacji wyt∏oków z winogron mogà byç doda-
ne osady dro˝d˝owe z wina gronowego w iloÊci nie
wi´kszej ni˝ 25 kilogramów osadów na 100 kilogra-
mów wyt∏oków z winogron, pod warunkiem ̋ e iloÊç al-
koholu uzyskanego z tych osadów nie przekroczy 35%
ca∏oÊci alkoholu etylowego w wyrobie gotowym.

Art. 14. 1. IloÊç owoców u˝ytych przy wyrobie oko-
wit z owoców wytworzonych wy∏àcznie w wyniku fer-
mentacji wynosi co najmniej 5 kilogramów na 20 litrów
alkoholu 100% obj.

2. IloÊç owoców u˝ytych przy wyrobie okowit
z owoców uzyskanych w wyniku maceracji wynosi co
najmniej 100 kilogramów owoców na 20 litrów alkoho-
lu 100% obj.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, okreÊle-
nie „okowita” mo˝e byç stosowane w po∏àczeniu z na-
zwà u˝ytego w trakcie procesu maceracji owocu.

Art. 15. 1. Przy wyrobie napoju spirytusowego ja-
∏owcowego mogà byç u˝yte dodatkowo, oprócz jagód
ja∏owca, nast´pujàce substancje aromatyczne:

1) roÊliny aromatyczne albo ich cz´Êci lub

2) naturalne substancje aromatyczne, lub

3) substancje aromatyczne identyczne z naturalnymi,
lub

4) preparaty aromatyczne.

2. W napoju spirytusowym ja∏owcowym, przy wy-
robie którego zastosowano substancje aromatyczne,
o których mowa w ust. 1, smak jagód ja∏owca powinien
byç wyczuwalny.

Art. 16. 1. Dopuszcza si´ wyrób ginu destylowane-
go przez zmieszanie ginu destylowanego z alkoholem
etylowym rolniczym o takich samych cechach organo-
leptycznych i jakoÊciowych oraz o takiej samej zawar-
toÊci alkoholu etylowego. 

2. Do aromatyzacji ginu destylowanego mogà byç
dodatkowo u˝yte substancje aromatyczne naturalne
lub identyczne z naturalnymi lub preparaty aromatycz-
ne.

Art. 17. Przy wyrobie napoju spirytusowego kmin-
kowego mogà byç u˝yte inne substancje aromatyczne

naturalne lub identyczne z naturalnymi lub preparaty
aromatyczne, pod warunkiem zachowania dominujà-
cego smaku kminku.

Art. 18. 1. Napój spirytusowy any˝owy uzyskuje si´
w wyniku:

1) maceracji, destylacji lub redestylacji alkoholu ety-
lowego rolniczego z dodatkiem nasion lub innych
cz´Êci roÊlin, o których mowa w art. 4 pkt 9, lub 

2) dodania do alkoholu etylowego rolniczego natural-
nych ekstraktów destylowanych z roÊlin, o których
mowa w art. 4 pkt 9.

2. Przy wyrobie napoju, o którym mowa w ust. 1,
mogà byç stosowane inne naturalne ekstrakty roÊlinne
i nasiona aromatyczne ni˝ wymienione w art. 4 pkt 9,
pod warunkiem ˝e smak any˝u pozostaje dominujàcy.

Art. 19. ZawartoÊç alkoholu etylowego ustalona dla
poszczególnych kategorii napojów spirytusowych mo-
˝e byç ni˝sza ni˝ okreÊlona w przepisach ustawy, je˝eli
napój spirytusowy jest przeznaczony na eksport i za-
wartoÊç alkoholu etylowego zosta∏a ustalona przez od-
biorc´.

Art. 20. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, metody analiz
alkoholu etylowego rolniczego oraz metody pobiera-
nia próbek do celów urz´dowej kontroli pod wzgl´dem
jakoÊci handlowej, bioràc pod uwag´ w∏aÊciwà jakoÊç
napojów spirytusowych.

Art. 21. 1. Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytuso-
wych wymaga uzyskania zezwolenia, zwanego dalej
„zezwoleniem”.

2. Zezwolenie na wyrób napojów spirytusowych
obejmuje równie˝ zezwolenie na rozlew tych napojów.

Art. 22. Organem w∏aÊciwym w sprawach wydania,
odmowy wydania i cofni´cia zezwolenia jest minister
w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej „or-
ganem zezwalajàcym”.

Art. 23. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, poza wy-
maganiami okreÊlonymi w przepisach o dzia∏alnoÊci
gospodarczej, powinien zawieraç informacje o:

1) zdolnoÊci wyrobu lub rozlewu posiadanych przez
wnioskodawc´ urzàdzeƒ technicznych w skali roku
kalendarzowego;

2) rodzaju surowców.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

1) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny wniosko-
dawcy do obiektów budowlanych, w których ma
byç wykonywana dzia∏alnoÊç gospodarcza obj´ta
wnioskiem;

2) zaÊwiadczenia w∏aÊciwego urz´du skarbowego
oraz Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych stwierdza-
jàce, ̋ e wnioskodawca nie zalega z wp∏atami nale˝-
noÊci na rzecz tych instytucji;
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3) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego potwier-
dzajàcà niekaralnoÊç ubiegajàcego si´ o zezwole-
nie przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà lub
cz∏onków zarzàdu osoby prawnej za przest´pstwa
przeciwko mieniu i wiarygodnoÊci dokumentów;

4) zaÊwiadczenia komendanta powiatowego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, paƒstwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska stwierdzajàce, ˝e
obiekty budowlane i urzàdzenia techniczne prze-
znaczone do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej obj´tej wnioskiem spe∏niajà wymagania okre-
Êlone odpowiednio w przepisach o ochronie prze-
ciwpo˝arowej, sanitarnych i o ochronie Êrodowi-
ska.

Art. 24. 1. Zezwolenie wydaje si´ po spe∏nieniu wa-
runków, o których mowa w art. 23. 

2. Zezwolenie okreÊla w szczególnoÊci:

1) nazw´ lub firm´, pod którà wykonuje dzia∏alnoÊç
przedsi´biorca, jego adres i siedzib´, a w przypad-
ku osoby fizycznej imi´ i nazwisko, miejsce za-
mieszkania oraz adres;

2) rodzaj dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej zezwole-
niem;

3) wielkoÊç wyrobu lub rozlewu napojów spirytuso-
wych w skali roku kalendarzowego, zgodnà ze zdol-
noÊciami w zakresie wyrobu lub rozlewu posiada-
nych przez przedsi´biorc´ urzàdzeƒ technicznych;

4) miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 25. 1. W razie powzi´cia przez organ zezwala-
jàcy informacji lub stwierdzenia okolicznoÊci uzasad-
niajàcych cofni´cie zezwolenia, organ ten wszczyna
z urz´du post´powanie w tej sprawie.

2. Organ zezwalajàcy cofa zezwolenie w przypad-
kach okreÊlonych w przepisach o dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.

Art. 26. 1. Przedsi´biorca, który uzyska∏ zezwolenie,
jest obowiàzany do:

1) wdro˝enia systemu wewn´trznej kontroli wyrobu
lub rozlewu napojów spirytusowych, obejmujàce-
go w szczególnoÊci okreÊlenie:
a) cz´stotliwoÊci i sposobu pobierania próbek do

badaƒ jakoÊciowych,
b) metody badaƒ,
c) sposobu post´powania z napojami spirytusowy-

mi nieodpowiadajàcymi wymaganiom jakoÊcio-
wym;

2) dysponowania planem zak∏adu obejmujàcym
w szczególnoÊci pomieszczenia produkcyjne, ma-
gazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców i produktów

gotowych,
c) stanowisk pracy;

3) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrol´ ja-
koÊci napojów spirytusowych.

2. W przypadku zakoƒczenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej okreÊlonej w zezwoleniu przedsi´biorca jest obo-
wiàzany zawiadomiç o tym, w terminie 14 dni, organ
zezwalajàcy.

Art. 27. Do obrotu mo˝na wprowadzaç napoje spi-
rytusowe, je˝eli zosta∏y wyprodukowane zgodnie z wy-
maganiami w zakresie ich wyrobu oraz spe∏niajà w∏a-
Êciwe dla nich wymagania organoleptyczne oraz fizy-
kochemiczne.

Art. 28. 1. Nazwy kategorii napojów spirytusowych
oraz inne nazwy napojów spirytusowych, o których
mowa w ustawie, nie mogà byç uzupe∏niane okreÊle-
niami „podobny”, „typu”, „rodzaju”, „o smaku”,
„w stylu” lub innymi sugerujàcymi podobieƒstwo do
tych napojów spirytusowych.

2. Wódki wyprodukowane na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej z polskich surowców rolniczych mogà
byç dodatkowo okreÊlane jako „Polska wódka/Polish
vodka”.

Art. 29. Napoje spirytusowe, które nie mogà byç za-
kwalifikowane do ˝adnej z kategorii napojów spirytu-
sowych, o których mowa w ustawie, mogà byç wpro-
wadzone do obrotu wy∏àcznie jako „napój spirytuso-
wy” lub „spirytus”.

Art. 30. Kto:

1) wyrabia napoje spirytusowe niezgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ustawie lub wprowadza tak wytwo-
rzone napoje do obrotu;

2) wprowadza do obrotu napój spirytusowy niespe∏-
niajàcy w∏aÊciwych dla niego wymagaƒ organo-
leptycznych oraz fizykochemicznych;

3) uzupe∏nia nazwy kategorii napojów spirytusowych
oraz inne nazwy napojów spirytusowych okreÊle-
niami „podobny”, „typu”, „rodzaju”, „o smaku”,
„w stylu” lub innymi sugerujàcymi podobieƒstwo
do tych napojów spirytusowych

— podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno-
Êci do roku.

Art. 31. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyra-
bia lub rozlewa napoje spirytusowe — podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do roku.

2. Kto dopuszcza si´ czynu okreÊlonego w ust. 1, je-
˝eli czyn ten dotyczy napojów spirytusowych znacznej
wartoÊci — podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 32. Je˝eli z pope∏niania przest´pstwa okreÊlo-
nego w art. 31 sprawca uczyni∏ sobie sta∏e êród∏o do-
chodu — podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3. 

Art. 33. W przypadkach okreÊlonych w art. 31 i 32
sàd mo˝e orzec przepadek rzeczy stanowiàcej przed-
miot przest´pstwa albo s∏u˝àcych lub przeznaczonych
do jego pope∏nienia, choçby nie by∏y w∏asnoÊcià
sprawcy.
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Art. 34. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie
spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych
oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 31, poz. 353) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych.”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki podejmo-

wania i wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wyrobu alkoholu etylo-
wego i jego ska˝ania oraz wytwarzania wy-
robów tytoniowych.”;

3) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. W rozumieniu niniejszej ustawy:

1) alkohol etylowy oznacza p∏yn alkoholo-
wy uzyskany w wyniku destylacji po fer-
mentacji alkoholowej produktów rolni-
czych albo p∏yn alkoholowy uzyskany
w sposób syntetyczny,

2) wyrób tytoniowy oznacza wyrób wypro-
dukowany z tytoniu przeznaczony do pa-
lenia oraz tabak´.”;

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej

w zakresie:
1) wyrobu, oczyszczania, ska˝ania lub od-

wadniania alkoholu etylowego,
2) wytwarzania wyrobów tytoniowych 
— wymaga uzyskania zezwolenia.”;

5) w art. 8 —11 i w art. 13 u˝yty w ró˝nych przypad-
kach wyraz „spirytus” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „alkohol etylo-
wy”;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. Kto posiadajàc zezwolenie na wykonywa-

nie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
wyrobu, oczyszczania, ska˝ania lub od-
wadniania alkoholu etylowego albo wy-
twarzania wyrobów tytoniowych:
1) nie wdro˝y∏ systemu kontroli we-

wn´trznej, nie dysponuje planem za-
k∏adu lub nie wyznaczy∏ osoby odpo-
wiedzialnej za kontrol´ jakoÊci,

2) nie zawiadomi∏ organu zezwalajàcego
o zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej okreÊlonej w zezwoleniu w termi-
nie 14 dni od dnia zakoƒczenia tej dzia-
∏alnoÊci

— podlega grzywnie.”;

7) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wy-

rabia, ska˝a, oczyszcza lub odwadnia
alkohol etylowy albo wytwarza wyro-
by tytoniowe — podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolnoÊci albo pozba-
wienia wolnoÊci do roku.

2. Kto dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w ust. 1, je˝eli czyn ten dotyczy alko-

holu etylowego lub wyrobów tytonio-
wych znacznej wartoÊci — podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolno-
Êci albo pozbawienia wolnoÊci do
lat 2.”;

8) w art. 14 po wyrazach „art. 12” dodaje si´ przecinek
oraz wyrazy „art. 12a”;

9) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. W przypadkach okreÊlonych w art. 12a

i art. 13 sàd mo˝e orzec przepadek rzeczy
stanowiàcej przedmiot przest´pstwa al-
bo s∏u˝àcych lub przeznaczonych do je-
go pope∏nienia, choçby nie by∏y w∏asno-
Êcià sprawcy.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warun-
kach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. z 2001 r.
Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135,
poz. 1145) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ustawy dotyczàce dozwolonych substan-
cji dodatkowych i zanieczyszczeƒ, wymagaƒ sani-
tarnych w zak∏adach produkcyjnych, wymagaƒ
zdrowotnych wobec osób bioràcych udzia∏ w pro-
cesie produkcji i w obrocie, a tak˝e przepisy doty-
czàce materia∏ów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z ˝ywnoÊcià stosuje si´ równie˝ do wyro-
bu i rozlewu wyrobów winiarskich, a tak˝e do wy-
robu alkoholu etylowego oraz wyrobu i rozlewu
napojów spirytusowych.”.

Art. 36. Zezwolenia na wyrób lub rozlew wyrobów
spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, ska˝anie lub od-
wadnianie spirytusu wydane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie ustawy z dnia
2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie
wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 353) stajà si´
zezwoleniami odpowiednio na wyrób lub rozlew napo-
jów spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, ska˝anie lub
odwadnianie alkoholu etylowego na czas, na który zo-
sta∏y wydane.

Art. 37. Przedsi´biorcy wykonujàcy w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytuso-
wych zawierajàcych alkohol etylowy rolniczy o st´˝e-
niu mniejszym ni˝ 18% obj. tracà prawo do wykonywa-
nia tej dzia∏alnoÊci, je˝eli w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy nie wystàpià o udzielenie sto-
sownych zezwoleƒ.

Art. 38. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej tracà moc
przepisy art. 2 pkt 1—8 oraz pkt 11—13, art. 3, art. 4
pkt 1—10, pkt 11 lit. a, pkt 12 lit. a, pkt 13—15, 
art. 5—20, art. 27, art. 28 ust. 1 i art. 29 niniejszej usta-
wy.

Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.
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