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      Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o zmianie ustawy o płatnościach 
bezpośrednich do gruntów rolnych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 



Projekt 

 

U S T A W A 

                                       z dnia                                      

 

o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych 

 

 

 

Art. 1.  W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach 

bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 42, 

poz. 386 i Nr 148, poz. 1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych 

i oddzielnej płatności z tytułu cukru”; 

2) art.1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1.  Ustawa określa warunki i tryb udzielenia 

producentom rolnym: 

1) płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, 

określonych w przepisach art. 143b i art. 143c 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 

29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne 

zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 

w ramach wspólnej polityki rolnej i ustana- 

wiającego określone systemy wsparcia dla 

rolników oraz zmieniającego rozporządzenia 

(EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) 

nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) 

nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) 

nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) 

nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 
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270 z 21.10.2003 str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, 

str. 269, z późn. zm.), zwanych dalej 

„płatnościami”; 

2) oddzielnej płatności z tytułu cukru, określonej 

w przepisach art. 143ba rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. 

ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej 

polityki rolnej i ustanawiającego określone 

systemy wsparcia dla rolników oraz zmienia-

jącego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, 

(WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, 

(WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) 

nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) 

nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) 

nr 2529/2001 (Dz.Urz. UE L 270 z 21.10.2003 r. 

str.1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), 

zwanej dalej „płatnością cukrową”.”; 

3) po art. 6 dodaje się art. 6a-6c w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. Producentowi rolnemu, który spełnia 

warunki do przyznania jednolitej 

płatności obszarowej w danym roku, 

i który zawarł: 

1) na rok gospodarczy 2006/2007 

z producentem cukru umowę 

dostawy buraków cukrowych 

zgodnie z art. 6 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 

20  lutego 2006 r. w sprawie 

wspólnej organizacji rynków 
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w    sektorze cukru (Dz.Urz. UE 

L   58   z   28.02.2006  r.   str. 1), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 318/2006” albo 

2) na rok gospodarczy 2005/2006 

umowę dostawy buraków 

cukrowych z producentem cukru, 

który zrzekł się w roku 

gospodarczym 2006/2007 kwoty 

zgodnie z art. 3 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 

20  lutego 2006 r. ustanawia- 

jącego tymczasowy system 

restrukturyzacji przemysłu cukro-

wniczego we Wspólnocie i zmie-

niającego rozporządzenie (WE) 

nr 1290/2005 w sprawie finanso-

wania wspólnej polityki rolnej 

(Dz.Urz. UE L 58 z 28.02.2006 r. 

str. 42) 

– przysługuje płatność cukrowa. 

2. Wysokość płatności cukrowej 

w  danym roku kalendarzowym ustala 

się jako iloczyn ilości buraków 

cukrowych objętych umową dostawy, 

o której mowa w ust. 1, przezna-

czonych do wyprodukowania cukru 

kwotowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 

rozporządzenia nr 318/2006 i stawki 

tej płatności na 1 tonę buraków 

cukrowych. 
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3. Płatność cukrową przyznaje się na 

wniosek producenta rolnego w  

decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1. 

4. Producent rolny składa wniosek 

o przyznanie płatności cukrowej na 

formularzu, o którym mowa w art. 3a.  

5. Do wniosku o przyznanie płatności 

cukrowej dołącza się, potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem przez 

producenta cukru, kopię umowy 

dostawy, o której mowa w ust. 1. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się 

w  przypadku, gdy producent rolny 

występuje z wnioskiem o przyznanie 

płatności cukrowej po raz pierwszy. 

7. Do płatności cukrowej przepisy art. 3 

ust. 2-5 i art. 5a stosuje się odpo-

wiednio. 

Art. 6b.  W przypadku śmierci producenta 

rolnego, który wystąpił z wnioskiem 

o przyznanie płatności cukrowej, przed 

dniem wydania decyzji w sprawie 

przyznania tej płatności, płatność 

cukrową przyznaje się z urzędu 

spadkobiercy, któremu na podstawie 

art. 4 ust. 2 przyznano jednolitą płatność 

obszarową. 

Art. 6c. Rada Ministrów określa corocznie, 

w drodze rozporządzenia, stawkę 

płatności cukrowej, uwzględniając 

wysokość kwoty przewidzianej na ten cel 

w rozporządzeniu nr 1782/2003 oraz 
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kurs wymiany ustalony zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (WE) 

nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady 

stosowania agromonetarnego systemu 

dla euro w rolnictwie (Dz.Urz. WE L 349 

z 24.12.1998 r. str. 36, z późn. zm.; 

Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 24, str. 238, z późn. zm.).”. 

Art. 2. 1.  W 2006 r. płatność cukrową, o której mowa w art. 6a ust. 1 

ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przyznaje 

się na wniosek producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym 

i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do 

dnia 30 czerwca. 

3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru, kopię umowy 

dostawy buraków cukrowych, o której mowa w art. 6a ust. 1 ustawy 

wymienionej w art. 1. 

Art. 3.  Wnioski, o których mowa w art. 2 ust. 1, złożone przed dniem 

wejścia w życie ustawy i spełniające określone w niej wymagania, podlegają 

rozpatrzeniu. 

Art.  4.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
32/03/tg 

  



 
UZASADNIENIE 

 
 
Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, 

poz. 40, Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361) 

w związku z wprowadzeniem dla plantatorów buraków cukrowych oddzielnej 

płatności z tytułu cukru.  

Zgodnie z art. 143ba rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 

29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia 

bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone 

systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) 

nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) 

nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) 

nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.Urz. UE L 270 z 21.10.2003 r. str. 1, 

z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, 

z późn. zm.), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 17 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) 

nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia 

bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone 

systemy wsparcia dla rolników (Dz.Urz. UE L 58 z 28.02.2006 r. str. 32), nowe 

Państwa Członkowskie stosujące system jednolitych płatności obszarowych 

mogą, do dnia 30 kwietnia 2006 r., zdecydować o przyznaniu rolnikom 

kwalifikującym się w ramach systemu jednolitych płatności obszarowych 

oddzielnej płatności z tytułu cukru za lata 2006, 2007 i 2008. Płatności zostają 

przyznane na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, takich 

jak: 

– ilość buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub cykorii, objętych umowami 

o dostawy zawartymi zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, 

– ilość cukru i syropu inulinowego wyprodukowanego zgodnie 

z  rozporządzeniem (WE) nr 1260/2001, 
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– przeciętna liczba hektarów upraw buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub 

cykorii wykorzystywanych do produkcji cukru lub syropu inulinowego 

i objętych umowami o dostawy zawartymi zgodnie z art. 19 rozporządzenia 

(WE) nr 1260/2001 oraz z uwzględnieniem określanego przez Państwa 

Członkowskie przed dniem 30 kwietnia 2006 r. okresu reprezentatywnego 

wynoszącego jeden rok gospodarczy lub więcej lat gospodarczych 

2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007, który może być różny dla każdego 

produktu. 

W przypadku, gdy okres reprezentatywny obejmuje rok gospodarczy 

2006/2007, ten rok gospodarczy zastępuje się rokiem gospodarczym 

2005/2006 w odniesieniu do rolników dotkniętych zrzeczeniem się przez 

producenta cukru kwoty w roku gospodarczym 2006/2007 przewidzianym 

w  art. 3 rozporządzenia (WE) nr 320/2006. 

W przypadku wyboru roku gospodarczego 2006/2007, odesłania do art. 19 

rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 znajdujące się w pierwszym akapicie 

art. 143ba ust. 1 zastępuje się odesłaniami do art. 6 rozporządzenia (WE) 

nr 318/2006. 

Zgodnie z art. 143ba ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003 oddzielna płatność 

z tytułu cukru jest przyznawana w ramach pułapów wyszczególnionych 

w punkcie K załącznika VII (dla Polski w tabeli 1). 

W związku z powyższym, projekt zakłada, że całość kwoty wyszczególnionej 

w tabeli 1 w punkcie K załącznika VII rozporządzenia nr 1782/2003 zostanie 

przeznaczona do podziału pomiędzy producentów rolnych, którzy spełniają 

łącznie następujące warunki: 

1) są uprawnieni do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku, 

zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach 

bezpośrednich do gruntów rolnych, 

2) zawarli na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę 

dostawy buraków cukrowych, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 

w sektorze cukru (Dz.Urz. UE L 58 z 28.02.2006 r. str. 1), przeznaczonych 
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do wyprodukowania cukru kwotowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 tego 

rozporządzenia. 

Płatności cukrowe przysługują również producentowi rolnemu, który zawarł na 

rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych 

z producentem cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty, 

zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 

2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu 

cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) 

nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 58 

z 28.02.2006 r. str. 42). 

Wysokość płatności cukrowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako 

iloczyn ilości buraków cukrowych przeznaczonych do wyprodukowania cukru 

kwotowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 318/2006, objętych 

umową dostawy z producentem cukru, i stawki tej płatności na 1 tonę buraków 

cukrowych. 

Stawkę płatności cukrowej Rada Ministrów określać będzie corocznie, w drodze 

rozporządzenia, biorąc pod uwagę wysokość kwoty przewidzianej na ten cel dla 

Rzeczypospolitej Polskiej w tabeli 1 w punkcie K załącznika VII rozporządzenia 

nr 1782/2003 oraz kurs wymiany ustalony zgodnie z rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającym szczegółowe 

zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz.Urz. 

WE L 349 z 24.12.1998 r. str. 36, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 238, z późn. zm.). 

Płatność cukrowa przyznawana będzie przez kierownika biura powiatowego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w decyzji o przyznaniu 

jednolitej płatności obszarowej, a wniosek o przyznanie płatności cukrowej 

producent rolny będzie składał na formularzu wniosku o przyznanie płatności od 

dnia 15 marca do dnia 15 maja (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, wzór wniosku 

określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rozwoju wsi). 

W przypadku pierwszego wniosku o przyznanie płatności cukrowej 
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wnioskodawca obowiązany będzie do dołączenia kopii umowy dostawy na rok 

gospodarczy 2006/2007 (w przypadku producentów rolnych dotkniętych 

zrzeczeniem się kwoty – umowy na rok gospodarczy 2005/2006), potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez producenta cukru.  

Do płatności cukrowej zastosowanie będą miały przepisy art. 3 ust. 2-5 oraz 

art. 5a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do 

gruntów rolnych, dotyczące: 

1) odwołania od decyzji, 

2) wykonania decyzji o przyznaniu płatności, 

3) terminu na składanie wniosków oraz możliwości jego przedłużenia, 

4) terminów wypłaty płatności oraz zaliczkowych wypłat płatności. 

Zgodnie z art. 1 pkt 3 projektu (proponowany art. 6b), jeżeli wnioskodawca 

złożył wniosek o przyznanie płatności cukrowej, ale przed dniem wydania 

decyzji w tej sprawie zmarł, płatność cukrowa przyznawana będzie 

spadkobiercy (z urzędu), któremu przyznana zostanie jednolita płatność 

obszarowa. 

W projekcie ustawy przewidziano specjalne uregulowania na 2006 r., ponieważ 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła już rozsyłanie 

producentom wstępnie wypełnionych wniosków o przyznanie jednolitej płatności 

obszarowej, a termin na składnie wniosków rozpoczął się od dnia 15 marca. 

W 2006 r. płatność cukrowa przyznawana będzie na wniosek producenta 

rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję 

(art. 2 projektu). Do wniosku producent dołączy, potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez producenta cukru, kopię umowy dostawy buraków 

cukrowych. Wnioski o przyznanie płatności cukrowej przyjmowane będą 

w 2006 r. do dnia 30 czerwca. 

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia 

(art. 4 projektu), ponieważ termin na składanie wniosków o przyznanie płatności 

upływa dnia 30 czerwca br. Do tego czasu Agencja musi opracować 

i udostępnić formularz wniosku o przyznanie płatności cukrowej. Wejście 

w życie projektowanej ustawy w zaproponowanym terminie będzie zatem 
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korzystne dla producentów rolnych i nie naruszy zasad demokratycznego 

państwa prawnego. 

Projektowana zmiana ustawy uwzględnia zmiany do ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych określone w ustawie 

z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do 

gruntów rolnych. 

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do prawa 

Unii Europejskiej, a w zasadzie wykonanie rozporządzeń UE. 

Zmiana rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 (dodano art. 17a), zgodnie 

z którą termin na składnie wniosków o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu 

cukru przedłużony został w 2006r. do dnia 30 czerwca br. została przyjęta dnia 

28 marca br. na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Płatności 

Bezpośrednich.  

W związku z powyższym, projekt zmiany ustawy nie podlega procedurze 

notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

W projekcie ustawy przewidziano jedno upoważnienie dla Rady Ministrów do 

wydania rozporządzenia. Jednak do projektu ustawy nie dołączono projektu 

aktu wykonawczego, ponieważ jego opracowanie będzie możliwe po złożeniu 

wniosków o przyznanie płatności cukrowej przez uprawnionych plantatorów 

buraków cukrowych. 

Przedmiotowy projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wpłynęło zgłoszenie o zainteresowaniu pracami 

nad projektem ustawy na podstawie art. 7 ustawy o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

 

Projekt zmiany ustawy dotyczy producentów rolnych utrzymujących w dobrej 

kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, grunty rolne 

o łącznej powierzchni działek rolnych nie mniejszej niż 1 ha, którzy zawarli 

na rok gospodarczy 2006/2007 (w przypadku producentów rolnych 

dotkniętych zrzeczeniem się kwoty – umowy na rok gospodarczy 

2005/2006) z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych. 

 

2.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 

Projekt zmiany ustawy został uzgodniony z następującymi organizacjami: 

1) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, 

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

3) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

4) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”, 

5) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, 

6) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

7) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

8) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

9) Krajowa Rada Izb Rolniczych, 

10) Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego. 

Żadna z organizacji nie wniosła uwag do projektu. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

 

Wejście w życie projektowanej zmiany ustawy nie wpłynie na sektor 

finansów publicznych. Wypłaty płatności cukrowych sfinansowane ze 

środków budżetowych zostaną zrefundowane Rzeczypospolitej Polskiej 

z budżetu UE (limit wypłat określono w tabeli 1 w punkcie K załącznika VII 

rozporządzenia nr 1782/2003, w 2006 r. – 99 135 tys. EUR, w 2007 r.  
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– 122 906 tys. EUR, w 2008 r. – 146 677 tys. EUR, w 2009 r. i kolejnych 

latach – 159 392 tys. EUR). 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 

Wejście w życie projektowanej zmiany ustawy nie wpłynie na rynek pracy. 

 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw  

 

Wejście w życie projektowanej zmiany ustawy nie wpłynie na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw.  

Po podzieleniu przyznanej Polsce na 2006 r. kwoty (99 135 tys. EUR) przez 

ilość ton buraka cukrowego zakontraktowanego w 2005 r. przez plantatorów 

buraka cukrowego w ramach kwot A, B i C (11,6 mln ton buraka cukrowego) 

tak wyliczona stawka oddzielnej płatności z tytułu cukru wynosiłaby ok. 8,54 

EUR na 1 tonę buraka cukrowego. 

 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 

Wejście w życie projektowanej zmiany ustawy nie wpłynie na rozwój 

regionalny. 

Największe plantacje buraków cukrowych znajdują się na terenie 

woj. zachodniopomorskiego, woj. dolnośląskiego, woj. wielkopolskiego, 

woj. kujawsko-pomorskiego, woj. opolskiego i woj. pomorskiego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33/03/tg 

 




