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1447
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 paêdziernika 2007 r.

w sprawie stawek dop∏at do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 
materia∏em siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

Na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organiza-
cji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Stawka dop∏aty do 1 ha powierzchni gruntów
ornych obsianych lub obsadzonych materia∏em siew-
nym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

1) 100 z∏ — w przypadku zbó˝ i mieszanek zbo˝owych
sporzàdzonych z materia∏u siewnego gatunków
lub odmian roÊlin zbo˝owych wymienionych
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 13 mar-
ca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roÊlin
uprawnych, do których materia∏u siewnego ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowany przys∏uguje
dop∏ata z tytu∏u zu˝ytego do siewu lub sadzenia
materia∏u siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany (Dz. U. Nr 46, poz. 300);

2) 160 z∏ — w przypadku roÊlin stràczkowych;

3) 500 z∏ — w przypadku ziemniaków.

§ 2. Do dop∏at do powierzchni gruntów ornych ob-
sianych lub obsadzonych materia∏em siewnym kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany, przyznawanych na
podstawie wniosków o przyznanie dop∏aty z tytu∏u zu-
˝ytego do siewu lub sadzenia materia∏u siewnego ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowany z∏o˝onych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje si´
stawki dop∏at do 1 ha takiej powierzchni okreÊlone
w przepisach dotychczasowych.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dop∏at do
1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsa-
dzonych materia∏em siewnym kategorii elitarny lub
kwalifikowany (Dz. U. Nr 46, poz. 299).

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

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132,
poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935, Nr 170,
poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541, Nr 220,
poz. 1600 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 216.

1448
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 paêdziernika 2007 r. 

w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrz´bie-Zdrój

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 28 lip-
ca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi-
nach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399
oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Miasto Jastrz´bie-Zdrój po∏o˝one na obszarze
województwa Êlàskiego pozbawia si´ statusu uzdrowi-
ska.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

1449
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych
dostarczanych do przedszkoli i szkó∏ w roku szkolnym 2007/2008

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetwo-
rów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081,

z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz
z 2007 r. Nr 115, poz. 794) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:



§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mle-
ka i przetworów mlecznych dostarczanych do przed-
szkoli i szkó∏ w roku szkolnym 2007/2008 (Dz. U.
Nr 102, poz. 692) za∏àcznik otrzymuje brzmienie

okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdze-
nia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 li-
stopada 2007 r.
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Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 26 paêdziernika 2007 r. (poz. 1449)

MAKSYMALNE CENY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO PRZEDSZKOLI I SZKÓ¸,
Z WY¸ÑCZENIEM SZKÓ¸ WY˚SZYCH, W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

Tabela nr 1

Maksymalne ceny mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu naturalnego1)

W opakowaniach
o pojemnoÊci
wi´kszej ni˝

0,25 l

W opakowaniach
o pojemnoÊci
nie mniejszej
ni˝ 0,23 l i nie
wi´kszej ni˝ 

0,25 l

W opakowaniach
o pojemnoÊci
mniejszej ni˝
0,23 l, ale nie
mniejszej ni˝

0,20 l

W opakowaniach
o pojemnoÊci
mniejszej ni˝

0,20 l

Mleko o zawartoÊci co najmniej
1 % t∏uszczu, poddane obróbce
cieplnej

1,20 z∏/l 2,32 z∏/l 2,40 z∏/l —

Mleko o zawartoÊci co najmniej
1 % t∏uszczu, poddane obróbce
cieplnej, z dodatkami smakowy-
mi, zawierajàce wagowo przy-
najmniej 90 % mleka

— 3,36 z∏/l 3,60 z∏/l —

Jogurty z mleka o zawartoÊci
co najmniej 1 % t∏uszczu 3,40 z∏/l 3,40 z∏/l 3,40 z∏/l 3,40 z∏/l

Tabela nr 2

Maksymalne ceny serów dojrzewajàcych, serów topionych, twaro˝ków i twarogów2)

Twarogi i twaro˝ki o zawartoÊci co najmniej 40 % t∏uszczu w suchej masie 6,90 z∏/kg

Sery topione o zawartoÊci co najmniej 40 % t∏uszczu w suchej masie 8,10 z∏/kg

Sery, inne ni˝ topione, o zawartoÊci co najmniej 45 % t∏uszczu w suchej masie 11,50 z∏/kg

———————
1) W celu przeliczenia litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy nale˝y pomno˝yç iloÊç litrów przez 1,030.
2) Do przeliczenia kilogramów na ekwiwalent mleka nale˝y zastosowaç wspó∏czynniki okreÊlone w art. 5 ust. 2 rozporzàdze-

nia Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiajàcego zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla
uczniów w instytucjach edukacyjnych (Dz. Urz. WE L 311 z 12.12.2000, str. 37, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 43, z póên. zm.).


