
Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797 oraz z 2002 r.
Nr 107, poz. 937) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla metody pobierania
próbek mleka do badaƒ zawartoÊci t∏uszczu w mleku
oraz metody oceny pobranych próbek.

§ 2. Próbki mleka do badaƒ zawartoÊci t∏uszczu
w mleku mogà byç pobierane metodami okreÊlonymi
w Polskiej Normie PN-A-86040: 1998  Mleko surowe do
skupu — Pobieranie próbek.

§ 3. 1. Oceny pobranych próbek, o których mowa
w § 2, mo˝na dokonywaç metodami:

1) okreÊlonà w Polskiej Normie PN-ISO 2446: 2002
Mleko — Oznaczanie zawartoÊci t∏uszczu (metoda
rutynowa) przy u˝yciu pipety do mleka o pojemno-
Êci 11 ml albo 

2) instrumentalnà, której skutecznoÊç sprawdzono
metodà Röse-Gottlieba okreÊlonà w Polskiej Nor-
mie PN-68/A-86122 Mleko — Metody badaƒ albo

3) Röse-Gottlieba, o której mowa w pkt 2.

2. Oceny pobranych próbek, o których mowa w § 2,
w przypadku badania prowadzonego w wyniku odwo∏a-
nia od oceny pobranych próbek dokonanej metodami,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, mo˝na dokonywaç
metodà Röse-Gottlieba, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Dziennik Ustaw Nr 230 — 14638 — Poz. 1931 i 1932

1931

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie badania mleka.

————————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32,
poz. 305).

1932

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru Êwiadectwa jakoÊci handlowej.

Na podstawie art. 31 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154,
poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166,
poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór Êwiadectwa jakoÊci handlo-
wej, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


