
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów
owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Próbki przeznaczone do oceny jakoÊci owoców
i warzyw dostarczonych do przetwórcy sà pobierane
w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu 1148/2001/WE
z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodno-
Êci norm handlowych majàcych zastosowanie do
Êwie˝ych owoców i warzyw w za∏àczniku IV (Dz. Urz.
WE L 156 z 13.06.2001) zmienionym rozporzàdzeniem
408/2003/WE z dnia 5 marca 2003 r. (Dz. Urz. UE L 062
z 06.03.2003).

§ 2. 1. Próbki sà badane organoleptycznie oraz fi-
zykochemicznie na obecnoÊç: 

1) zanieczyszczeƒ organicznych, za które uwa˝a si´
cia∏a obce pochodzenia roÊlinnego,

2) zanieczyszczeƒ mineralnych, za które uwa˝a si´
cia∏a obce pochodzenia nieorganicznego,

3) wadliwych owoców i warzyw

— w dostarczonej partii.

2. Przy badaniu partii owoców i warzyw na obec-
noÊç zanieczyszczeƒ organicznych, mineralnych oraz
wadliwoÊci owoców i warzyw stosuje si´ kryteria
okreÊlone w rozporzàdzeniu 217/2002/WE z dnia 5 lu-
tego 2002 r. ustalajàcym kryteria kwalifikujàce surow-
ce w ramach systemu pomocy produkcyjnej w rozpo-
rzàdzeniu 2201/96 (Dz. Urz. WE L 35 z 6.02.2002).

§ 3. Próbki owoców i warzyw dostarczonych do
przetwórcy sà pobierane i badane przy ka˝dej dosta-
wie owoców i warzyw.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk
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1865
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

———————
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
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).

1866
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 sierpnia 2004 r.

w sprawie rozliczenia rocznego i miesi´cznego wyp∏aconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich 
oraz sposobu ich zmniejszania

Na podstawie art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 18 lute-
go 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67
i Nr 121, poz. 1264) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady dokonywania rozliczenia rocz-
nego lub rozliczenia miesi´cznego kwot emerytur
lub rent inwalidzkich wyp∏aconych osobie upraw-
nionej do emerytury lub renty inwalidzkiej w po-
przednim roku kalendarzowym,

2) sposób zmniejszania emerytur i rent inwalidzkich
w trakcie roku kalendarzowego,

— w przypadku osiàgania przychodu, o którym mo-
wa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) Êwiadczenie — emerytur´ lub rent´ inwalidzkà; 

2) ni˝sza kwota graniczna przychodu — kwot´ przy-
chodu stanowiàcà 70 % przeci´tnego miesi´czne-
go wynagrodzenia obowiàzujàcego w poprzednim
roku kalendarzowym;

3) wy˝sza kwota graniczna przychodu — kwot´ przy-
chodu stanowiàcà 130 % przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia obowiàzujàcego w poprzed-
nim roku kalendarzowym;

4) kwota maksymalnego zmniejszenia Êwiadczenia —
kwot´ okreÊlonà w art. 104 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz
ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).



rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.2)).

§ 3. Przychody osiàgni´te z dwóch lub wi´cej tytu-
∏ów sumuje si´.

§ 4. Je˝eli z zawiadomienia, o którym mowa
w art. 41a ust. 1 ustawy, zwanego dalej „zawiadomie-
niem”, wynika, ˝e zamiarem emeryta lub rencisty jest
osiàganie przychodu nieprzekraczajàcego ni˝szej kwo-
ty granicznej, organ emerytalny wyp∏aca Êwiadczenie
w pe∏nej przys∏ugujàcej wysokoÊci.

§ 5. Je˝eli z zawiadomienia wynika, ˝e zamiarem
emeryta lub rencisty jest osiàganie przychodu prze-
kraczajàcego ni˝szà kwot´ granicznà przychodu, ale
nieprzekraczajàcego wy˝szej kwoty granicznej przy-
chodu, organ emerytalny zmniejsza wysokoÊç Êwiad-
czenia o kwot´ przekroczenia przychodu, jednak˝e nie
wi´cej ni˝:

1) o 24 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 104
ust. 8 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych — w przypadku emerytury
i renty inwalidzkiej I grupy;

2) o 18 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 104
ust. 8 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych — w przypadku renty inwa-
lidzkiej II i III grupy.

§ 6. Je˝eli z zawiadomienia wynika, ˝e zamiarem
emeryta lub rencisty jest osiàganie przychodu prze-
kraczajàcego wy˝szà kwot´ granicznà przychodu, or-
gan emerytalny zmniejsza wysokoÊç Êwiadczenia
o 25 % kwoty Êwiadczenia. 

§ 7. 1. Zmniejszenia Êwiadczenia, o którym mowa
w § 5 i 6, dokonuje si´ od miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym zosta∏a wydana decyzja organu
emerytalnego o zmniejszeniu Êwiadczenia.

2. Zmniejszenie Êwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, trwa do miesiàca, w którym emeryt lub ren-
cista zawiadomi∏ o zmianie wysokoÊci osiàganego
przychodu lub o osiàganiu przychodu nieprzekraczajà-
cego ni˝szej kwoty granicznej przychodu.

§ 8. Okres, z którego ustala si´ kwot´ przychodu
osiàgni´tego przez emeryta lub rencist´ oraz kwoty
graniczne przychodu, odpowiada w roku kalendarzo-
wym okresowi, w którym przys∏ugiwa∏o prawo do
Êwiadczenia. 

§ 9. 1. Je˝eli przychód osiàgni´ty przez emeryta
lub rencist´ w poprzednim roku kalendarzowym nie
przekroczy∏ ni˝szej kwoty granicznej przychodu, organ
emerytalny:

1) oblicza kwot´ nale˝nego Êwiadczenia, którà stano-
wi suma kwot emerytury lub renty za rok poprzed-
ni przed dokonaniem ze Êwiadczenia zmniejszeƒ
oraz potràceƒ i egzekucji, o których mowa
w art. 50 i 51 ustawy; 

2) oblicza podlegajàcà wyp∏acie emerytowi lub renci-
Êcie kwot´ ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona kwota nale˝-
nego Êwiadczenia jest wi´ksza od sumy kwot eme-
rytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni.

2. Je˝eli przychód osiàgni´ty przez emeryta lub
rencist´ w poprzednim roku kalendarzowym przekro-
czy∏ ni˝szà kwot´ granicznà przychodu, a nie przekro-
czy∏ wy˝szej kwoty granicznej przychodu, organ eme-
rytalny:

1) oblicza kwot´ nale˝nego Êwiadczenia, którà stano-
wi suma kwot emerytury lub renty za rok poprzed-
ni przed dokonaniem ze Êwiadczenia zmniejszeƒ
oraz potràceƒ i egzekucji, o których mowa
w art. 50 i 51 ustawy, pomniejszona o kwot´ prze-
kroczenia ni˝szej kwoty granicznej nie wi´kszà ni˝
∏àczna kwota maksymalnego zmniejszenia;

2) oblicza podlegajàcà wyp∏acie emerytowi lub renci-
Êcie kwot´ ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona kwota Êwiad-
czenia nale˝nego jest wi´ksza od sumy kwot eme-
rytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni;

3) oblicza kwot´ nienale˝nie pobranego Êwiadczenia
jako ró˝nic´ mi´dzy wyp∏aconà a nale˝nà kwotà
Êwiadczenia, je˝eli obliczona kwota nale˝nego
Êwiadczenia jest mniejsza od sumy kwot emerytu-
ry lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni. 

3. Je˝eli przychód osiàgni´ty przez emeryta lub
rencist´ w poprzednim roku kalendarzowym przekro-
czy∏ wy˝szà kwot´ granicznà, organ emerytalny:

1) oblicza kwot´ nale˝nego Êwiadczenia, którà stano-
wi suma kwot emerytury lub renty za rok poprzed-
ni przed dokonaniem ze Êwiadczenia zmniejszeƒ
oraz potràceƒ i egzekucji, o których mowa
w art. 50 i 51 ustawy, pomniejszona o 25 % wyso-
koÊci Êwiadczenia;

2) oblicza podlegajàcà wyp∏acie emerytowi lub renci-
Êcie kwot´ ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona kwota Êwiad-
czenia nale˝nego jest wi´ksza od sumy kwot eme-
rytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni;

3) oblicza kwot´ nienale˝nie pobranego Êwiadczenia
jako ró˝nic´ mi´dzy wyp∏aconà a nale˝nà kwotà
Êwiadczenia, je˝eli obliczona kwota nale˝nego
Êwiadczenia jest mniejsza od sumy kwot emerytu-
ry lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni. 

§ 10. 1. Organ emerytalny na wniosek emeryta lub
rencisty o dokonanie rozliczenia miesi´cznego wyp∏a-
conych w poprzednim roku Êwiadczeƒ w zwiàzku
z osiàganym w tym okresie przychodem:

1) porównuje miesi´czne kwoty osiàgni´tego przy-
chodu z miesi´cznymi kwotami stanowiàcymi
70 % lub 130 % przeci´tnego miesi´cznego wyna-
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 144,
poz. 1530.



grodzenia obowiàzujàcymi w miesiàcu, w którym
emeryt lub rencista osiàgnà∏ przychód, i oblicza
kwoty nale˝nego Êwiadczenia odr´bnie dla ka˝de-
go miesiàca — przepisy § 9 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1
oraz ust. 3 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio;

2) oblicza emerytowi lub renciÊcie podlegajàcà wyp∏a-
cie kwot´ ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona suma kwot
Êwiadczenia nale˝nego jest wi´ksza od sumy kwot
emerytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni;

3) oblicza kwot´ nienale˝nie pobranego Êwiadczenia
jako ró˝nic´ mi´dzy wyp∏aconà a nale˝nà kwotà
Êwiadczenia, je˝eli obliczona suma kwot nale˝ne-
go Êwiadczenia jest mniejsza od sumy kwot eme-
rytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni.

2. W razie z∏o˝enia przez emeryta lub rencist´
wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ emerytalny
dodatkowo:

1) porównuje kwoty wynikajàce z rozliczenia, o któ-
rym mowa w § 9, oraz rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1;

2) dokonuje wyboru korzystniejszego rozliczenia.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 22 grudnia
1994 r. w sprawie szczegó∏owych zasad post´powania
i w∏aÊciwoÊci organów w zakresie zaopatrzenia emerytal-
nego funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i upraw-
nionych cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 138, poz. 742,
z 1996 r. Nr 139, poz. 652 oraz z 1999 r. Nr 61, poz. 671),
które w zakresie rozliczenia rocznego oraz miesi´cznego
wyp∏aconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz ich
zmniejszania, a tak˝e organu w∏aÊciwego w tych spra-
wach traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048).
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Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla dopuszczalne masy
substancji, które mogà byç odprowadzane w oczysz-
czonych Êciekach przemys∏owych, w jednym lub wi´-
cej okresach, przypadajàce na jednostk´ masy wyko-
rzystywanego surowca, materia∏u, paliwa lub powsta-
jàcego produktu.

§ 2. Dopuszczalne masy niektórych substancji
szczególnie szkodliwych, które mogà byç odprowa-
dzane w oczyszczonych Êciekach przemys∏owych,
w jednym lub wi´cej okresach, przypadajàce na jed-

nostk´ masy wykorzystywanego surowca, materia∏u,
paliwa lub powstajàcego produktu, sà okreÊlone w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Je˝eli Êcieki przemys∏owe pochodzàce z ró˝-
nych instalacji sà oczyszczane razem ze Êciekami z in-
nych êróde∏, na podstawie pomiarów, nale˝y przepro-
wadziç obliczenia bilansu masy w celu wyznaczenia
w ostatecznie odprowadzanych Êciekach oczyszczo-
nych wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ, jakie mogà
zostaç przypisane danym Êciekom przemys∏owym.

2. Ustalone wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ,
zgodne z ust. 1, powinny spe∏niaç wymagania okreÊlo-
ne w za∏àczniku do rozporzàdzenia. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Ârodowiska: w z. K. Szama∏ek
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogà
byç odprowadzane w Êciekach przemys∏owych (Dz. U.
Nr 35, poz. 309).

1867

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogà byç odprowadzane w Êciekach przemys∏owych

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190,
poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.


