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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu

ustawy

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

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy

upoważniamy senatora Stanisława Iwana.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Piotr Głowski (-) Władysław Sidorowicz

(-) Stanisław Iwan (-) Grażyna Sztark

(-) Stanisław Jurcewicz (-) Eryk Smulewicz

(-) Paweł Klimowicz (-) Edmund Wittbrodt

(-) Jan Olech (-) Henryk Woźniak

(-) Andrzej Person (-) Jan Wyrowiński



p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami

i organizacji rynku wina

Art. 1. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34 poz. 292, z późn. zm.1))

w art. 26 dodaje się ust 2a w brzmieniu:

„2a. Zgłoszenia, o którym mowa w ust 1 na rok gospodarczy 2008/2009 dokonuje się

w formie pisemnej nie później niż do dnia 15 września 2008 r., przy czym zabroniony

jest wyrób wina z przeznaczeniem do obrotu z winogron zebranych przed dokonaniem

tego zgłoszenia.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z
2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541.



Uzasadnienie

     Projektowana zmiana ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina ma na celu umożliwienie

rozpoczęcia w 2008r. wyrobu wina gronowego z upraw krajowych z przeznaczeniem do

obrotu przez podmioty, które na podstawie projektowanej zmiany przepisów ustawy

o podatku akcyzowym (druk senacki nr 159) mogą zostać zwolnione z obowiązku

prowadzenia wyrobu wina gronowego w składzie podatkowym. Senat Rzeczpospolitej

Polskiej podjął inicjatywę ustawodawczą dokonania takiej zmiany ustawy o podatku

akcyzowym. Realizacja inicjatywy ustawodawczej  zawartej  w druku senackim nr 159

wymaga dokonania równoległej zmiany przepisów art. 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2004r.

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

Przepisy art. 26 tej ustawy zobowiązują podmioty wyrabiające wino gronowe z winogron

zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do obrotu do

dokonania zgłoszenia takiej produkcji na każdy rok gospodarczy najpóźniej do dnia

1 sierpnia. W tej sytuacji wejście w życie zawartej w druku nr 159 zmiany ustawy o podatku

akcyzowym po dniu 1 sierpnia uniemożliwi podmiotom, które mogą być zwolnione

z obowiązku prowadzenia składu podatkowego wyprodukowanie z przeznaczeniem do

obrotu wina z winogron zebranych w 2008r., co zniweczy inicjatywę ustawodawczą zawartą

w druku senackim nr 159. Z uwagi na to niezbędne jest dokonanie projektowanej zmiany

przepisów art. 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2004r. o wyrobie i rozlewie wyrobów

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Zmiana zawarta w projektowanej ustawie przewiduje jednorazowe odstępstwo w 2008r. od

przepisów art. 26 ust 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2004r. o wyrobie i rozlewie wyrobów

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Projektowana zmiana art. 26

zapewnia możliwość sprawowania kontroli winogron przeznaczonych do wyrobu wina

gronowego oraz przebiegu produkcji tego wina pod kątem zgodności z przepisami UE.

Z uwagi na to projektowane zmiany przepisów art. 26 nie zezwalają na dokonania

zgłoszenia po zbiorze winogron przeznaczonych do wyrobu wina.

Projektowana zmiana dotyczy podmiotów, które zdecydują się rozpocząć wyrób wina

gronowego z winogron zebranych krajowych upraw winorośli. Wejście w życie

projektowanych zmian nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu państwa, gdyż nie

wprowadza się nowych zadań lub obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia zamiaru



produkcji wina z przeznaczeniem do obrotu. Zmianie ulega jedynie termin dokonania

takiego zgłoszenia w 2008 r.

Wejście w życie projektowanych zmian umożliwi rozwój niewielkich lokalnych upraw

winorośli wraz z wyrobem wina gronowego wprowadzanego do obrotu, może przyczynić się

do ewentualnego wzrostu zatrudnienia, w tych regionach Polski gdzie warunki glebowo-

klimatyczne umożliwiają zakładanie upraw winorośli.

Wejście w życie ustawy nie spowoduje wydatków ze strony budżetu państwa oraz nie

wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

......................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o  z  p o l e c e n i a  M a r s z a ł k a  S e n a t u

......................................................................................................................................................................


