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U S TAWA

z dnia 21 maja 2003 r.

o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o regu-
lacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122,
poz. 1322 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1086) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) kwota A cukru — iloÊç cukru buraczanego,

jaka mo˝e byç wyprodukowana w danym ro-
ku rozliczeniowym i wprowadzona na rynek

krajowy w okresie od dnia 1 paêdziernika da-
nego roku rozliczeniowego do dnia 30 wrze-
Ênia nast´pnego roku rozliczeniowego,”,

b) po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) kwota A izoglukozy i kwota A syropu inuli-
nowego — iloÊç odpowiednio izoglukozy
i syropu inulinowego, jaka mo˝e byç wy-
produkowana i wprowadzona na rynek kra-
jowy w roku rozliczeniowym,”,



c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) kwota B cukru — iloÊç cukru buraczanego,
jaka mo˝e byç wyprodukowana w danym ro-
ku rozliczeniowym i wprowadzona na rynek
krajowy w okresie od dnia 1 paêdziernika da-
nego roku rozliczeniowego do dnia 30 wrze-
Ênia nast´pnego roku rozliczeniowego lub
wyeksportowana z dop∏atami w okresie roku
rozliczeniowego, na który zosta∏a ustalona,”,

d) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) kwota B izoglukozy i kwota B syropu inuli-
nowego — iloÊç odpowiednio izoglukozy
i syropu inulinowego, jaka mo˝e byç wy-
produkowana i wprowadzona na rynek kra-
jowy w roku rozliczeniowym albo wyeks-
portowana z dop∏atami,”;

2) w art. 6:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Producent cukru, któremu przyznano limity
A i B cukru, sk∏ada Prezesowi Agencji Rynku
Rolnego sprawozdania dotyczàce:

1) iloÊci wyprodukowanego, przechowywa-
nego i sprzedanego cukru A, B i C za po-
przedni miesiàc — w terminie 25 dni po za-
koƒczeniu ka˝dego miesiàca,

2) produkcji cukru A, B i C za dany rok rozli-
czeniowy — w terminie do dnia 31 paê-
dziernika po zakoƒczeniu danego roku roz-
liczeniowego,

3) dokonanego do dnia 30 wrzeÊnia obrotu
cukrem A, B i C — w terminie do dnia
31 paêdziernika po zakoƒczeniu danego
roku rozliczeniowego,

4) wysokoÊci mar˝y przetwórczej, wydatku
cukru, przychodów ze sprzeda˝y melasy
oraz kosztów transportu buraków cukro-
wych — w terminie do dnia 31 paêdzierni-
ka po zakoƒczeniu danego roku rozlicze-
niowego.

4. Producent izoglukozy lub syropu inulinowe-
go, któremu przyznano limity A i B izogluko-
zy lub syropu inulinowego, sk∏ada Prezesowi
Agencji Rynku Rolnego sprawozdania doty-
czàce:

1) produkcji, wielkoÊci zapasów oraz sprze-
da˝y izoglukozy A, B i C lub syropu inuli-
nowego A, B i C — w terminie 15 dni po za-
koƒczeniu ka˝dego miesiàca,

2) produkcji i obrotu izoglukozy A, B i C lub
syropu inulinowego A, B i C — w terminie
30 dni po zakoƒczeniu danego roku rozli-
czeniowego.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agencji Rynku
Rolnego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzory oraz terminy sk∏adania wniosków,
o których mowa w ust. 2, oraz wzory spra-

wozdaƒ, o których mowa w ust. 3 i 4, majàc
na wzgl´dzie mo˝liwoÊç uzyskania informa-
cji od producentów cukru, izoglukozy i syro-
pu inulinowego w zakresie wielkoÊci produk-
cji, dokonanej w danym miesiàcu sprzeda˝y
oraz posiadanych zapasów cukru buraczane-
go, izoglukozy lub syropu inulinowego.”; 

3) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C,
wyprodukowane w danym roku rozliczenio-
wym, muszà zostaç wyeksportowane w po-
staci nieprzetworzonej lub w wyrobach o za-
wartoÊci cukru co najmniej 10% w przelicze-
niu na cukier bia∏y, w terminie do dnia
31 grudnia roku kalendarzowego, w którym
przypada koniec danego roku rozliczeniowe-
go.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Op∏aty sankcyjne, o których mowa w ust. 3,
stanowià niepodatkowe nale˝noÊci bud˝etu
paƒstwa w rozumieniu art. 2 § 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.1)).”;

4) w art. 15 uchyla si´ ust. 2—2c;

5) w art. 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producenci cukru, izoglukozy lub syropu inu-
linowego sà obowiàzani do wniesienia do
Agencji Rynku Rolnego op∏at cukrowych
w wysokoÊci:

1) 2% ceny interwencyjnej w odniesieniu do
iloÊci wyprodukowanego cukru A, izoglu-
kozy A oraz syropu inulinowego A,

2) 32% ceny interwencyjnej w odniesieniu
do iloÊci wyprodukowanego cukru B, izo-
glukozy B oraz syropu inulinowego B.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 1,
ustala si´ w przypadku:

1) izoglukozy po przeliczeniu na suchà ma-
s´,

2) syropu inulinowego po przeliczeniu na
ekwiwalent cukru buraczanego przez za-
stosowanie wspó∏czynnika 1,9.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ârodki pochodzàce z op∏at, o których mowa
w ust. 1 i ust. 5a, wp∏acane do Agencji Ryn-
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z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
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poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.



ku Rolnego na wydzielony rachunek, prze-
znacza si´ w ca∏oÊci na dop∏aty, o których
mowa w art. 16 ust. 1.”,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5c w brzmieniu:

„5a. Producenci cukru, izoglukozy lub syropu
inulinowego, którzy nie uiÊcili do Agencji
Rynku Rolnego op∏at cukrowych, o których
mowa w ust. 1, sà obowiàzani do wniesie-
nia, wraz z tymi op∏atami cukrowymi, op∏at
sankcyjnych w wysokoÊci 100% ka˝dej na-
le˝nej op∏aty cukrowej.

5b. Decyzje w sprawie op∏at, o których mowa
w ust. 5a, wydaje Prezes Agencji Rynku Rol-
nego.

5c. Do post´powania w sprawie op∏aty stosuje
si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.”.

Art. 2. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych decyzjà ostatecznà, toczàcych si´ na podstawie
art. 15 ust. 2a—2c ustawy, o której mowa w art. 1, sto-
suje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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