
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 r. Druk nr 1167 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 28 kwietnia 2011 r. nad ustawą  

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami 
i organizacji rynku wina,  

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 
21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 37, 39 i 41. 

 
 

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator 
Stanisław Iwan dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 39 zestawienia wniosków). 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
   (-) Jerzy Chróścikowski 
 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 

38 i 40 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 5, 7, 

13, 15, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 39 i 41. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje konieczność odpowiedniej 

modyfikacji poprawki nr 10. 

 

1)  w art. 2 po pkt 20 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) producent - osoba fizyczna lub prawna, która wyrabia lub 

rozlewa wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do 

obrotu."; 

 

J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 2, 5, 7, 13, 15, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 39 i 41 

należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 2 po pkt 20 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) producent - osoba fizyczna lub prawna, która wyrabia lub 

rozlewa wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do 

obrotu."; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

3)  w art. 2 dodaje się pkt 26 w brzmieniu: 

"26) wytwórca - osoba fizyczna lub prawna, która wyrabia lub 

rozlewa fermentowane napoje winiarskie z upraw własnych lub 

z własnej pasieki w celu wprowadzenia ich do obrotu."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
 

4)  w art. 17 w ust. 3 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazem 

"producentów"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
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5)  w art. 17 w ust. 3 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazem 

"producentów"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

6)  w art. 18: 

a) w ust. 1: 

- wyraz "Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami 

"Wytwórca lub przedsiębiorca niebędący wytwórcą", 

- użyty po raz pierwszy wyraz "przedsiębiorca" zastępuje 

się wyrazem "wytwórca", 

- użyty po raz drugi wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się 

wyrazem "producenta"; 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Wytwórca lub przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może 

wykonywać działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu 

wyrobów winiarskich, jeżeli:"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 

7)  w art. 18 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia użyty po raz 

drugi wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazem "producenta"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

8)  w art. 19: 

a) w ust. 1, 3 i 4 wyraz "Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazem 

"Wytwórca", 

b) w ust. 5: 

- wyraz "Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazem 

"Wytwórca", 

- skreśla się pkt 2; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 

9)  w art. 20: 

a) w ust. 2 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"wytwórcy albo przedsiębiorcy niebędącego wytwórcą", 

b) w ust. 3: 

- w pkt 1 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"wytwórcy albo przedsiębiorcy niebędącego wytwórcą", 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
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- w pkt 3 i 4 skreśla się wyraz "gospodarczej", 

- w pkt 5 wyraz "przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami 

"wytwórca albo przedsiębiorca niebędący wytwórcą", 

c) w ust. 4: 

- wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazem 

"wytwórcy", 

- wyraz "przedsiębiorca" zastępuje się wyrazem 

"wytwórca", 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 10 i 22 należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 20 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, 

siedzibę i adres przedsiębiorcy;"; 

 

Poprawka 
KRRW 
poparta przez 
komisję 

11)  w art. 22 w pkt 2 skreśla się wyrazy "i 4"; 

 

Poprawka 
KRRW 
poparta przez 
komisję 
 
 

12)  w art. 24 w ust. 1 i 2 wyraz "Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami 

"Producent lub wytwórca"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 

13)  w art. 24 w ust. 1 i 2 wyraz "Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazem 

"Producent"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

14)  w art. 28 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami 

"producentów i przedsiębiorców"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
 
 

15)  w art. 28 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami 

"producentów i przedsiębiorców"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

16)  w art. 29: 

a) w ust. 2 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem", 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 



- 4 - 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, 

siedzibę i adres producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada 

uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino 

przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – również imię i 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę 

i adres właściciela uprawy winorośli;"; 

c) w ust. 5: 

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

"przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "producent 

albo przedsiębiorca niebędący producentem", 

- w pkt 1 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem", 

d) w ust. 7 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem"; 

 

17)  w art. 29: 

a) w ust. 2 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem", 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, 

siedzibę i adres producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada 

uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino 

przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – również imię i 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę 

i adres właściciela uprawy winorośli;"; 

c) w ust. 5: 

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

"przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "producent 

albo przedsiębiorca niebędący producentem", 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 



- 5 - 

- w pkt 1 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem", 

d) w ust. 7 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem"; 

 

18)  w art. 34 wyraz "przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "producent 

albo przedsiębiorca niebędący producentem"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
 
 

19)  w art. 34 wyraz "przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "producent 

albo przedsiębiorca niebędący producentem"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

20)  w art. 35 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

"Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "Producent albo 

przedsiębiorca niebędący producentem"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
 

21)  w art. 35 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

"Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "Producent albo 

przedsiębiorca niebędący producentem"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

22)  w art. 35 w ust. 6 wyrazy "oznaczenie tych przedsiębiorców, ich 

siedzib i adresów" zastępuje się wyrazami "imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres tych 

przedsiębiorców"; 

 

Poprawka 
KRRW 
poparta przez 
komisję 

23)  w art. 42 w pkt 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami 

"producentów albo przedsiębiorców niebędących producentami"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
 
 

24)  w art. 42 w pkt 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami 

"producentów albo przedsiębiorców niebędących producentami"; 

 

 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 
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25)  w art. 44: 

a) w ust. 3 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem", 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, 

siedzibę i adres producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem wyrabiającego wino z winogron pozyskanych 

z upraw winorośli położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przedsiębiorca 

nie posiada uprawy winorośli, z której wyrabia się wino 

przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – również imię i 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę 

i adres właściciela uprawy winorośli;"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
 

26)  w art. 44: 

a) w ust. 3 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami 

"producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem", 

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, 

siedzibę i adres producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem wyrabiającego wino z winogron pozyskanych 

z upraw winorośli położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przedsiębiorca 

nie posiada uprawy winorośli, z której wyrabia się wino 

przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – również imię i 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę 

i adres właściciela uprawy winorośli;"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

27)  w art. 60 w ust. 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami 

"producentów lub wytwórców lub przedsiębiorców lub wytwórców 

niebędących producentami"; 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
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28)  w art. 60 w ust. 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami 

"producentów lub przedsiębiorców niebędących producentami"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

29)  w art. 63 w ust. 1 i 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się 

wyrazami "producentów lub wytwórców lub przedsiębiorców lub 

wytwórców niebędących producentami"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 

30)  w art. 63 w ust. 1 i 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się 

wyrazami "producentów lub przedsiębiorców niebędących 

producentami"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

31)  w art. 64 w ust. 1 w pkt 1 przed wyrazami "stwierdzeniu spełnienia 

wymagań" dodaje się wyrazy "stwierdzeniu spełniania wymagań, 

o których mowa w art. 118b i 118c rozporządzenia nr 1234/2007 

albo"; 

 

Poprawka 
KRRW 
poparta przez 
komisję 

32)  w art. 71 wyraz "Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "Producent 

lub wytwórca albo przedsiębiorca lub wytwórca niebędący 

producentem"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 

33)  w art. 71 wyraz "Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "Producent 

albo przedsiębiorca niebędący producentem"; 

 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga:  

Poprawki nr 34 i 35 należy głosować łącznie. 

 

34)  dodaje się art. 83a w brzmieniu: 

"Art. 83a. 1. Kto, nie spełniając warunków określonych we wniosku 

o objęcie ochroną, wprowadza do obrotu wyroby 

winiarskie oznaczone nazwą wpisaną do rejestru 

chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych 

oznaczeń geograficznych, z naruszeniem przepisów 

art. 118m ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007, lub 

Poprawka 
KRRW 
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umieszcza te nazwy na wyrobach winiarskich lub ich 

opakowaniach, lub używa ich w inny sposób, 

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto czyni przygotowania do 

popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1. 

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa 

określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo 

dopuszcza się przestępstwa określonego w ust. 1 w 

stosunku do wyrobów winiarskich znacznej wartości,  

 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5."; 

 

35)  skreśla się art. 88 i art. 89. 

 

Poprawka 
KRRW 

36)  w rozdziale 8 dodaje się art. 89a w brzmieniu: 

"Art. 89a. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 96 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 

oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Producenci lub wytwórcy określeni w ustawie z 

dnia … o wyrobie i rozlewie wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i 

organizacji rynku wina (Dz. U. Nr ..., poz. ...) 

mogą prowadzić sprzedaż detaliczną win 

gronowych lub fermentowanych napoi 

winiarskich pochodzących z upraw własnych 

lub z własnej pasieki przeznaczonych do 

spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży w punkcie sprzedaży, którym jest 

lokalizacja w miejscu wytworzenia wina lub 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 
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fermentowanego napoju winiarskiego 

uzyskanego z upraw własnych lub z własnej 

pasieki."; 

2) po art. 185 dodaje się art. 186  w brzmieniu: 

"Art. 186. Do działalności producentów i wytwórców, 

o których mowa w ustawie z dnia … o 

wyrobie  i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku 

wina, w zakresie sprzedaży 

wyprodukowanego przez siebie wina lub 

fermentowanych napoi winiarskich 

przeznaczonego do spożycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży, stosuje się 

odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału 

o działalności przedsiębiorcy."."; 

 

37)  w rozdziale 8 dodaje się art. 89a w brzmieniu: 

"Art. 89a. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 96 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 

oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Producenci określeni w art. 17 ust. 3 ustawy z 

dnia … o wyrobie i rozlewie wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i 

organizacji rynku wina (Dz. U. Nr ..., poz. ...) 

mogą prowadzić sprzedaż detaliczną win 

gronowych pochodzących z upraw własnych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży, 

którym jest lokalizacja w miejscu wytworzenia 

wina uzyskanego z winogron pochodzących z 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
komisję 
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upraw własnych."; 

2) po art. 185 dodaje się art. 186  w brzmieniu: 

"Art. 186. Do działalności podmiotu, o którym mowa 

w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia … o wyrobie  

i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku wina, w 

zakresie sprzedaży wyprodukowanego 

przez siebie wina przeznaczonego do 

spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży, stosuje się odpowiednio 

przepisy niniejszego rozdziału o 

działalności przedsiębiorcy."."; 

 

38)  w rozdziale 8 dodaje się art. 89b w brzmieniu: 

"Art. 89b. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z 

późn. zm.) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w 

brzmieniu: 

"1a. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody z 

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 

wyrobu wina lub fermentowanych napoi winiarskich 

przez producentów będących rolnikami 

wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w 

ciągu roku gospodarczego, o których mowa w ustawie 

z dnia …. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. 

U. Nr ..., poz. ...)."."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Chróścikowskiego, 
P. Błaszczyka 

39)  w rozdziale 8 dodaje się art. 89b w brzmieniu: 

"Art. 89b. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z 

późn. zm.) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
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brzmieniu: 

"1a. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 9, uważa się również należne, choćby nie zostały 

faktycznie otrzymane przychody z działalności wytwórczej 

w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów 

będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 

hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, o których 

mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia …. o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 

rynku wina (Dz. U. Nr ..., poz. ...). U podatników 

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód 

z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny 

podatek od towarów i usług"."; 

 

40)  dodaje się art. 92a w brzmieniu: 

"Art. 92a. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. 

zm.) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności 

wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych 

oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 

warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego, a także wynajmowania przez 

rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i 

świadczenia w gospodarstwach rolnych innych 

usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu 

wina lub fermentowanych napoi winiarskich przez 

producentów będących rolnikami wyrabiającymi 

mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku 

gospodarczego, o których mowa w ustawie z dnia 

…. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

(Dz. U. Nr ..., poz. ...)."."; 
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41)  dodaje się art. 92a w brzmieniu: 

"Art. 92a. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. 

zm.) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności 

wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych 

oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 

warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego, a także wynajmowania przez 

rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i 

świadczenia w gospodarstwach rolnych innych 

usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu 

wina przez producentów będących rolnikami 

wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w 

ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 

17 ust. 3 ustawy z dnia …. o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i 

organizacji rynku wina (Dz. U. Nr ..., poz. ...).".". 
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