
 

                     
                 SEJM                     Druk nr 588 

      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     
 

                  VI kadencja 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  ROLNICTWA  I ROZWOJU WSI 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o organizacji rynku mleka i przetworów 
mlecznych (druk nr  582). 
 

 Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu –  
skierował  w dniu 5 czerwca 2008 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi  do pierwszego czytania. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  po przeprowadzeniu pierwszego czytania i 
rozpatrzeniu tego  projektu  ustawy  na  posiedzeniu w   dniu  10 czerwca 2008 r.  

wnosi: 
 

 

W y s o k i  S e j m  u c h w a l i ć  raczy załączony  projekt  ustawy.  
 
 
 
 
Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r. 
 
 
 
 

Sprawozdawca               Zastępca 
Przewodniczącego Komisji 

  
    ( - )  Stanisław  Kalemba                                    ( - )  Józef Piotr Klim  
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Projekt  

 

 

 

USTAWA 

z dnia                  2008 r. 

 

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 
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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsze niż 500 kg.”; 

2) w art. 16a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy 
nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 30 000 
kg.”. 

  

Art. 2. 

1. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, przed wydaniem de-
cyzji w sprawie przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezer-
wy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009, wzywają produ-
centów, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy wymie-
nionej w art. 1, do ponownego określenia wielkości indywidualnej ilości refe-
rencyjnej będącej przedmiotem wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku 
Rolnego. 

2. W przypadku gdy producent nie określi ponownie wielkości indywidualnej ilości 
referencyjnej będącej przedmiotem wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u-
stawy wymienionej w art. 1, w terminie określonym w ust. 1, dyrektor oddziału 
terenowego Agencji Rynku Rolnego ustala indywidualną ilość referencyjną z 
krajowej rezerwy na podstawie złożonego wniosku. 

 

Art. 3.  

1. W roku kwotowym 2008/2009 oraz 2009/2010 nie pobiera się zaliczek, o któ-
rych mowa w art. 33 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1.  

2. W roku kwotowym 2008/2009 oraz 2009/2010 nie stosuje się przepisów art. 4 
ust. 3 pkt 7, art. 4 ust. 5 pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret 4, pkt 2a, pkt 5 lit. d i 
pkt 6 lit. d, art. 22 ust. 9, art. 33 ust. 2-7, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i 
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art. 36 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w zakresie zaliczek przepisów art. 10 
ust. 1 pkt 3, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy wymienionej w art. 1. 

3. W roku kwotowym 2008/2009 oraz 2009/2010 podmioty skupujące nie są obo-
wiązane do prowadzenia rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a 
ustawy wymienionej w art. 1.  

 

Art. 4. 

1. W ramach rozliczenia roku kwotowego 2008/2009 oraz 2009/2010, właściwi 
miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego na pod-
stawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w 
art. 1, do dnia 15 września po roku kwotowym w odniesieniu do dostawców hur-
towych:  

1) dokonują rozliczenia wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych 
przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku 
kwotowego; 

2) określają, w drodze decyzji, po uwzględnieniu krajowego współczynnika re-
alokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, 
wysokość należnej opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.  

2.  Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, o których mowa w 
ust. 1, przesyłają do podmiotów skupujących, także w wersji elektronicznej, 
zbiorcze informacje o wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Dostawca hurtowy w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o któ-
rym mowa w pkt 1 załącznika do ustawy wymienionej w art. 1, jest obowiązany 
do wniesienia podmiotowi skupującemu opłaty określonej w decyzji, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2.  

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, podmiot skupujący jest obowiązany przekazać na 
rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie 
określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika 
do ustawy wymienionej w art. 1. 

5. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości opła-
ty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot skupujący może rozłożyć opłatę na ra-
ty. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

7. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, 
obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest podmiot 
skupujący wskazany w tej decyzji. 

8. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ust. 4, Agencja Rynku Rolnego prze-
kazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa. 

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje odwołanie do Prezesa A-
gencji Rynku Rolnego. 
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Art. 5. 

1. Zaliczki, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, pobrane 
przez podmiot skupujący w roku kwotowym 2008/2009 przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, zwraca się dostawcom hurtowym.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowe-
go zobowiązuje, w drodze decyzji, podmioty skupujące do określenia wysokości 
pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych zaliczek oraz do ich zwro-
tu. 

3. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek podmiot skupujący zwraca dostawcy hurtowemu 
w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się o-
stateczna. 

4. Do należności, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji.  

 

Art. 6. 

Do rozliczenia roku kwotowego 2007/2008 stosuje się przepisy ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-
wy. 

 

Art. 7. 

1. Podmioty skupujące wpisane do prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku 
Rolnego rejestru podmiotów skupujących mleko, na podstawie art. 4 ustawy 
wymienionej w art. 1, przekazują temu Prezesowi informację o numerze posia-
danego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy wymie-
nionej w art. 1, oraz kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące pro-
wadzenia tego rachunku, w terminie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 maja 
2010 r. 

2. W przypadku nieprzekazania w terminie, o którym mowa w ust. 1, informacji o 
numerze posiadanego rachunku bankowego i kopii umowy z bankiem lub za-
świadczenia dotyczącego prowadzenia tego rachunku, Prezes Agencji Rynku 
Rolnego wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów 
skupujących mleko. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do ministra właści-
wego do spraw rynków rolnych.    

 

Art. 8. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 


