
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r.

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(druk nr 914)

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799)

uwaga:
użyte w art. 4 ust. 5 pkt 5 lit. a i c, art. 10 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c tiret pierwsze oraz
pkt 4 lit. a, b i g oraz ust. 2, art. 11 ust. 4 i 5, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz
ust. 7 pkt 2, art. 14 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 15 ust. 1 i ust. 3 we wprowadzeniu do
wyliczenia oraz w pkt 5, art. 16 ust. 1, art. 16a, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1, ust. 3 pkt 8
i 10, ust. 6–9 oraz ust. 12 i 13, art. 22a ust. 6, art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 24 ust. 1–3 i
ust. 6, art. 26, art. 28 ust. 1, 4 i 6, art. 29, art. 30 ust. 1, 2 i 4, art. 31 ust. 4 i ust. 5 pkt 2,
art. 32 ust. 1, 2 i 4, art. 33 ust.1 i 2–4, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 2,
art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 53 ust. 2, w różnym przypadku
i liczbie wyrazy „indywidualna ilość referencyjna” zastępuje się użytymi
w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami „kwota indywidualna”;

uwaga:
użyte w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze, art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 17, art.
33 ust. 1, art. 35 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 w części wspólnej
wyliczenia, art. 36 ust. 3 pkt 1, w różnym przypadku wyrazy „krajowa ilość
referencyjna” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „kwota
krajowa”;

Art. 4.

1. Warunkiem wykonywania działalności w zakresie skupu mleka przez podmiot skupujący
jest wpisanie tego podmiotu, na jego wniosek, do prowadzonego przez Prezesa Agencji
rejestru podmiotów skupujących mleko, zwanego dalej "rejestrem podmiotów".

2. Prezes Agencji dokonuje, w drodze decyzji, wpisu do rejestru podmiotów po
stwierdzeniu, w wyniku kontroli, że wnioskodawca:
1) dysponuje systemem informatycznym zapewniającym prawidłowe prowadzenie

ewidencji i przekazywanie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2-6, albo
posiada dostęp do takiego systemu;

2) posiada pomieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których będą
przechowywane dokumenty związane z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt
2;

3) posiada przyrządy pomiarowe poświadczone dowodem legalizacji albo świadectwem
wzorcowania zgodnie z przepisami o miarach, zapewniające prawidłowe pomiary
ilości mleka podczas jego załadunku oraz rozładunku.
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3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów jest składany do Prezesa Agencji w terminie co
najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w zakresie skupu mleka
i zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny
powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo
nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru
Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jeżeli został nadany, oraz
siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie daty planowanego rozpoczęcia działalności w zakresie skupu mleka;
3) wskazanie województwa lub województw, na których obszarze wnioskodawca będzie

wykonywać działalność w zakresie skupu mleka;
4) nazwę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz nazwę

producenta oprogramowania tego systemu;
5) wskazanie metod:

a) pobierania próbek mleka do badania zawartości tłuszczu w mleku,
b) badania zawartości tłuszczu w mleku;

6) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu skupującego;
7) numer rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a;
8) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów związanych z ewidencją, o której

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i

udostępnianym przez Agencję.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca dołącza:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty
pochodzenia zwierzęcego, prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii na
podstawie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego;

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej;

3) kopię decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi
skupującemu;

4) kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące prowadzenia rachunku
bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a;

5) oświadczenie, że znane mu są obowiązki związane z wykonywaniem działalności w
zakresie skupu mleka, w szczególności dotyczące:
a) wykonywania badania zawartości tłuszczu w mleku, uwzględnianej przy

rozliczaniu indywidualnych ilości referencyjnych, w laboratorium, o którym mowa
w art. 21 ust. 1,

b) prowadzenia ewidencji oraz przekazywania informacji, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2-6,

c) skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających indywidualne ilości
referencyjne;

[6)oświadczenie, w którym zobowiązuje się do sprzedaży mleka do podmiotu skupującego
wpisanego do rejestru podmiotów.]

6. Podmioty skupujące wpisane do rejestru podmiotów uważa się za zatwierdzone w
rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.
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Art. 6.

Prezes Agencji wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów, jeżeli

podmiot ten:

1) przestał prowadzić działalność w zakresie skupu mleka;
2) przestał spełniać wymagania określone w art. 4 ust. 2;
3) nie uczestniczy w systemie badań zawartości tłuszczu w mleku w sposób określony w

przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2;
4) trzykrotnie, w danym roku kwotowym, nie spełnił obowiązku, o którym mowa w art. 10

ust. 1 pkt 3 lub 4;
5) pomimo wezwania, o którym mowa w art. 10a ust. 1, nie przekazał informacji, o których

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5;
[6) sprzedaje mleko do podmiotu skupującego niewpisanego do rejestru podmiotów.]

Art. 10.

1. Podmiot skupujący jest obowiązany do:

1) skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających indywidualne ilości referencyjne
dla dostaw, zwanych dalej "dostawcami hurtowymi";

2) prowadzenia ewidencji dostawców hurtowych, dostarczających mleko do tego podmiotu,
zawierającej:
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres

dostawcy hurtowego,
b) miejsce położenia gospodarstwa dostawcy hurtowego,
c) informacje o:

– przysługujących dostawcom hurtowym indywidualnych ilościach referencyjnych, z
uwzględnieniem zmian tych ilości związanych ze zbyciem, oddaniem w używanie,
konwersją, dziedziczeniem lub zwiększeniem tych ilości w związku z przyznaniem
indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy krajowej ilości
referencyjnej, zwanych dalej "indywidualnymi ilościami referencyjnymi
przysługującymi na dany dzień roku",

– ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych, z
podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, wyrażonej w gramach
na kilogram mleka, oraz ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej
zawartości tłuszczu,

– terminie rozpoczęcia albo zaprzestania przez dostawcę hurtowego dostaw mleka do
podmiotu skupującego,

– pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych zaliczkach na poczet opłaty, o
których mowa w art. 33,

– rozliczeniach z tytułu opłat, o których mowa w art. 33;
2a) przekazywania na rachunek, o którym mowa w art. 36 ust. 4a, pobranych od

poszczególnych dostawców zaliczek na poczet opłaty, o których mowa w art. 33, w
terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc, z tym że podmiot skupujący
różnicuje tytuły wpłat ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy
hurtowego tak, aby kwota wynikająca z zaliczek pobranych od dostawców posiadających
miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie danego oddziału terenowego Agencji
odpowiadała informacjom, o których mowa w pkt 3, przesłanym do dyrektora tego
oddziału;
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3) przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do 25. dnia każdego
miesiąca, informacji, o których mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze - tiret czwarte, oraz
kserokopii wyciągu z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a, za
poprzedni miesiąc;

4) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji
za poprzedni miesiąc o:
a) wielkości indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku,

według stanu na ostatni dzień danego miesiąca,
b) referencyjnej zawartości tłuszczu w mleku objętym indywidualną ilością referencyjną

przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca,
c) ilości mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez

dostawcę hurtowego,
d) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym podmiotowi

skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,
e) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu

dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę
hurtowego,

f) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu
dostarczonego podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku
danego roku kwotowego,

g) ilości mleka o referencyjnej zawartości tłuszczu pozostałej do wykorzystania do końca
danego roku kwotowego przez dostawcę hurtowego w ramach indywidualnej ilości
referencyjnej przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia
do danego podmiotu skupującego;

5) przekazywania dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie określonym w art. 8
ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji za poprzedni rok
kwotowy dotyczących:
a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych

dostawców hurtowych,
b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku

kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,
c) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu,

dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców
hurtowych,

d) pobranych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33;
6) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie określonym w art. 8 ust. 2

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji za poprzedni rok
kwotowy dotyczących:
a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,
b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku

kwotowym przez dostawcę hurtowego,
c) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu,

dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,
d) pobranych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33.

1a. W przypadku określonym w art. 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1
załącznika, dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego dokonuje oszacowania ilości mleka
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dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych podmiotowi skupującemu na
podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

<1b. Podmiot skupujący zaprzestaje przekazywania informacji, określonych w ust. 1 pkt
4, począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawca
hurtowy zaprzestał dostaw mleka do tego podmiotu skupującego.

1c. Podmiot skupujący zaprzestaje przekazywania informacji, określonych w ust. 1 pkt
6, począwszy od drugiego roku następującego po roku, w którym dostawca hurtowy
zaprzestał dostaw mleka do tego podmiotu skupującego.>

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory
formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, mając na
uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu
wykorzystania przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych
przysługujących na dany dzień roku.

Art. 11.

[1. Producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do
bezpośredniego spożycia, zwani dalej "dostawcami bezpośrednimi", prowadzą miesięczny
rejestr mleka i przetworów mlecznych.]

<1. Producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone
do bezpośredniego spożycia, posiadający kwoty indywidualne dla sprzedaży
bezpośredniej, zwani dalej „dostawcami bezpośrednimi”, prowadzą miesięczny
rejestr mleka i przetworów mlecznych.>

2. Rejestr zawiera informacje dotyczące ilości:
1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie;
2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu;
3) mleka i przetworów mlecznych wykorzystanych w gospodarstwie na własne potrzeby;
4) mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu,

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.
3. Dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania właściwemu miejscowo

dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, w terminie określonym w art. 11 ust. 2
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji za poprzedni rok kwotowy
o ilości:

1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie;
2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu;
3) mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu,

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.
4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór

rejestru, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór formularza do przekazywania informacji, o
których mowa w ust. 3, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego
przekazywania informacji o wykorzystaniu przez dostawców bezpośrednich
indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku według stanu na
ostatni dzień roku kwotowego.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do
wyprodukowania niektórych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez
dostawców bezpośrednich oraz zakres zawartości tłuszczu w śmietance wyprodukowanej i
wprowadzonej do obrotu przez tych dostawców, mając na względzie prawidłowe
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rozliczenie dostawców bezpośrednich z indywidualnej ilości referencyjnej oraz przepisy
Unii Europejskiej w zakresie równoważności.

Art. 15.

[1. Decyzję w sprawie przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy
wydaje, na wniosek producenta, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego
Agencji.]

<1. Decyzję w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy wydaje, na
wniosek producenta, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, w
terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie art.
17, a w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 16a ust. 5 lub 6
– w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie
art. 16a ust. 8.>

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.
3. Wniosek o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy zawiera:
1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny

powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę,
numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego
Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres
wnioskodawcy;

2) status prawny gospodarstwa wnioskodawcy;
3) miejsce położenia gospodarstwa wnioskodawcy;
4) wielkość powierzchni użytków rolnych;
5) wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku;
6) ilość mleka, jaką producent zamierza dostarczać do poszczególnych podmiotów

skupujących;
7) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;
8) numer rejestracyjny nadany przez Agencję.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca danego
roku kwotowego, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

[5. Producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną przyznaną z krajowej rezerwy
przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, w okresie 2 lat od
dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz oddać w
używanie części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej przeznaczonej dla
dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, oraz ubiegać się o przyznanie
rekompensaty, o której mowa w art. 23a ust. 1, chyba że zrzeknie się pisemnie praw
wynikających z decyzji, o której mowa w ust. 1.]

<5. Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy
przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, w okresie
2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz
oddać w używanie części lub całości kwoty indywidualnej przeznaczonej dla
dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, chyba że najpóźniej w dniu
złożenia wniosku o zatwierdzenie umowy zbycia lub umowy oddania w używanie
części lub całości kwoty indywidualnej zrzeknie się na piśmie praw wynikających
z decyzji, o której mowa w ust. 1.>

6. (uchylony).
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Art. 16a.

[1. Indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości nadwyżki
wielkości sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych przeliczonych na mleko o
referencyjnej zawartości tłuszczu lub przeliczonych z zastosowaniem współczynników
równoważności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5, w
poprzednim roku kwotowym nad wielkością indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej
własność producenta w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1.]

<1. Kwotę indywidualną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości nadwyżki
wielkości sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w poprzednim roku
kwotowym, przeliczonych na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu lub
przeliczonych z zastosowaniem współczynników równoważności określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5, nad wielkością kwoty indywidualnej
stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego
rok kwotowy, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1.>

2. W przypadku gdy wysokość indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy ustalona
zgodnie z ust. 1 jest większa niż wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będąca
przedmiotem wniosku określonego w art. 15 ust. 1, indywidualna ilość referencyjna z
krajowej rezerwy jest ustalana w ilości wskazanej przez producenta w tym wniosku.

3. W przypadku gdy wysokość indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy ustalona
zgodnie z ust. 1 jest mniejsza niż wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będąca
przedmiotem wniosku określonego w art. 15 ust. 1, indywidualna ilość referencyjna z
krajowej rezerwy jest ustalana w ilości ustalonej zgodnie z ust. 1.

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.

5. W przypadku gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców hurtowych
ustalona zgodnie z art. 16 i ust. 1-4 jest większa od wysokości krajowej rezerwy
przeznaczonej dla dostawców hurtowych, określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 17 i pomniejszonej o część tej rezerwy przeznaczonej na cele, o których mowa w art.
14 ust. 2 pkt 3 i 4, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się
współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy
przeznaczonej dla dostawców hurtowych.

6. W przypadku gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych dla dostawców
bezpośrednich ustalona zgodnie z art. 16 i ust. 1-4 jest większa od wysokości krajowej
rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich, określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 17 ustawy i pomniejszonej o część tej rezerwy przeznaczonej na cele, o
których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4, do ustalenia wysokości indywidualnych ilości
referencyjnych stosuje się współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych
z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich.

7. Jeżeli po zastosowaniu współczynnika, o którym mowa w ust. 5 lub 6, wysokość
indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy jest mniejsza niż 500 kg,
dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, przyznania
producentowi indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przeznaczonej dla
dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich.

8. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których
mowa w ust. 5 lub 6, określi, w drodze rozporządzenia, współczynnik przydziału
indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców
hurtowych lub współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej
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rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich, mając na względzie racjonalne
rozdysponowanie krajowej rezerwy w danym roku kwotowym.

Art. 22a.

[1. Część indywidualnej ilości referencyjnej, a w przypadkach określonych w art. 15 ust. 3
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, indywidualna ilość referencyjna, może
zostać oddana w używanie wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie
pisemnej na dany rok kwotowy, która dla swojej skuteczności wymaga wydania przez
właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego Agencji
decyzji, w której zatwierdza tę umowę.]

<1. Część kwoty indywidualnej, a w przypadkach określonych w art. 72 ust. 3
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, kwota indywidualna, może
zostać oddana w używanie wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej na dany rok kwotowy, która dla swojej skuteczności wymaga
wydania przez właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału
terenowego Agencji decyzji w sprawie zatwierdzenia tej umowy.>

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy składany do
właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego
Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 22 ust. 3 oraz jest
składany od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego na formularzu
opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

4. (5) (uchylony).
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie podlega wypowiedzeniu i rozwiązaniu.
6. Indywidualna ilość referencyjna lub jej część może zostać oddana w używanie nie dłużej

niż przez trzy kolejne lata kwotowe.
7. Przepisy art. 22 ust. 6-11 stosuje się odpowiednio do umowy, o której mowa w ust. 1.
8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się

odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy dzierżawy.

Art. 23.

1. Na podstawie dostarczonych przez zbywcę lub oddającego w używanie dokumentów, o
których mowa w art. 22 lub art. 22a, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego
Agencji:

1) wydaje decyzję, w której zatwierdza umowę oraz stwierdza wielkość indywidualnej ilości
referencyjnej przysługującej każdej ze stron umowy;

2) powiadamia o wydanej decyzji podmioty skupujące właściwe dla stron umowy;
3) przesyła niezwłocznie kopię decyzji, o której mowa w pkt 1, właściwemu miejscowo dla

nabywcy lub biorącego w używanie dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, jeżeli
umowa zbycia lub oddania w używanie indywidualnej ilości referencyjnej została zawarta
między producentami, których miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się na
obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora oddziału terenowego
Agencji.

[2. W przypadku gdy:

1) warunki określone w art. 22 ust. 1-6 lub art. 22a ust. 1-6 nie zostały spełnione lub
2) producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy, zawarł

umowę zbycia indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części przed upływem dwóch lat
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od dnia wydania decyzji o przyznaniu mu indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej
rezerwy, chyba że zrzekł się pisemnie praw wynikających z decyzji, o której mowa w art.
15 ust. 1,

3) nabywca lub biorący w używanie prawo do indywidualnej ilości referencyjnej otrzymał
rekompensatę, o której mowa w art. 23a

- właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję, w której
odmawia zatwierdzenia umowy.]
<2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze

decyzji, zatwierdzenia umowy zbycia lub umowy oddania w używanie kwoty
indywidualnej lub jej części, jeżeli:

 1) warunki określone w art. 22 ust. 1–6 lub art. 22a ust. 1–6 nie zostały spełnione
lub

2) producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy
przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich,
złoży wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia, albo oddania w używanie części,
albo całości kwoty indywidualnej dla dostawców hurtowych, lub dostawców
bezpośrednich przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w
art. 15 ust. 1, chyba że zrzekł się na piśmie praw wynikających z tej decyzji, lub

3) producent złoży wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia albo oddania w
używanie części albo całości kwoty indywidualnej dla dostawców hurtowych,
lub dostawców bezpośrednich przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o
której mowa w art. 31 ust. 4.>

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

[Art. 23a.

1. Dostawcy hurtowemu lub dostawcy bezpośredniemu, który zobowiąże się do zaprzestania
produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych oraz zrzeknie się
prawa do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej jego własność, przyznaje się z
budżetu państwa, na jego wniosek, rekompensatę.

2. Warunkiem uzyskania przez dostawcę hurtowego lub dostawcę bezpośredniego
rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest:

1) złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni
zrzeka się prawa do całości indywidualnej ilości referencyjnej, ale nie większej niż
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 23b, począwszy od dnia 1 kwietnia
roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek, o którym mowa w
art. 23c ust. 4;

2) złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni
zobowiązuje się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub
przetworów mlecznych począwszy od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po
roku, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 23c ust. 4;

3) złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni
zobowiązuje się do utrzymywania w gospodarstwie w okresie co najmniej 3 lat począwszy
od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek, o
którym mowa w art. 23c ust. 4, pogłowia bydła lub owiec lub kóz w liczbie nie większej
niż 1,5 i nie mniejszej niż 0,3 sztuk wyrażonych w dużych jednostkach przeliczeniowych,
określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)), na 1 ha
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trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w
plonie głównym;

4) złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni
zobowiązuje się do posiadania w okresie co najmniej 3 lat począwszy od dnia 1 kwietnia
roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek, o którym mowa w
art. 23c ust. 4, powierzchni trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą
roślin pastewnych na pasze w plonie głównym nie mniejszej od tej, którą dostawca
posiadał w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23c ust. 4;

5) posiadanie w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 23c ust. 4, gospodarstwa
rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.3)).

3. W przypadku gdy producent jest właścicielem indywidualnej ilości referencyjnej
przeznaczonej dla dostawców hurtowych i indywidualnej ilości referencyjnej
przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich i ubiega się o przyznanie rekompensaty, jest
obowiązany do zrzeczenia się prawa do tych ilości, z tym że ich suma nie może być większa
niż ilość określona w przepisach wydanych na podstawie art. 23b.

Art. 23b.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wielkość indywidualnej ilości referencyjnej, za którą można uzyskać
rekompensatę, mając na względzie wysokość dostępnych środków finansowych oraz potrzebę
restrukturyzacji sektora mleczarskiego.

Art. 23c.

1. Decyzję w sprawie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej, stanowiącej własność
dostawcy w dniu wydania decyzji i przyznania rekompensaty, o której mowa w art. 23a ust.
1, wydaje, na wniosek dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego, właściwy
miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 30 listopada roku
kwotowego, w którym został złożony wniosek.

2. Rekompensata jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w
ust. 1, przez Agencję, na rachunek bankowy dostawcy hurtowego lub dostawcy
bezpośredniego, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.
4. Wniosek o przyznanie rekompensaty zawiera:
1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego

elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer
identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów
Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres;

2) numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów, nadany na podstawie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer rejestracyjny dostawcy nadany przez Agencję;
4) numer rachunku bankowego dostawcy;
5) informację o miejscu położenia i wielkości gospodarstwa dostawcy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni
dołącza:
1) oświadczenia, o których mowa w art. 23a ust. 2 pkt 1-4;
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2) kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące prowadzenia rachunku bankowego,
o którym mowa w ust. 4 pkt 4;

3) zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego wydane przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się od dnia 1 września do dnia 15 września
danego roku kwotowego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

7. W roku kwotowym, w którym jest składany wniosek, o którym mowa w ust. 4, dostawca
hurtowy lub dostawca bezpośredni nie może być stroną umowy, o której mowa w art. 22 i
art. 22a, oraz wnioskować o dokonanie konwersji indywidualnej ilości referencyjnej, o
której mowa w art. 24.

8. Jeżeli w danym roku kwotowym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni złożył
wniosek o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy, nie może
ubiegać się o przyznanie rekompensaty, o której mowa w art. 23a ust. 1, w tym roku
kwotowym.

Art. 23d.
1. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji na podstawie wniosków, o których mowa w art.

23c ust. 6, do dnia 15 października zgłaszają do Prezesa Agencji zapotrzebowanie na
środki finansowe przeznaczone na przyznanie rekompensat.

2. Wysokość rekompensaty przyznanej producentowi ustala się jako iloczyn stawki
rekompensaty ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 23e i wielkości
indywidualnej ilości referencyjnej, stanowiącej własność producenta.

3. Stawka rekompensaty określona dla danego województwa jest stosowana do ustalenia
wysokości rekompensaty w stosunku do producentów posiadających gospodarstwa lub
większe ich części w tym województwie.

4. W przypadku gdy suma środków finansowych, o których mowa w ust. 1, jest większa niż
kwota środków budżetu państwa przeznaczonych na przyznanie rekompensat, środki
finansowe przysługujące poszczególnym dyrektorom oddziałów terenowych na przyznanie
rekompensat zostaną zredukowane w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania przy
zastosowaniu tego samego współczynnika redukcji ustalonego przez Prezesa Agencji, tak
aby zapotrzebowanie było równe kwocie środków budżetowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wnioski rozpatrywane są do momentu, kiedy mogą
być uwzględnione w całości, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski z
najmniejszymi indywidualnymi ilościami referencyjnymi, jakie zostaną przekazane do
krajowej rezerwy.

Art. 23e.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek rekompensat

stosowanych dla poszczególnych województw, mając na względzie wysokość przeciętnych cen
skupu mleka w poszczególnych województwach, potrzebę restrukturyzacji sektora
mleczarskiego oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na przyznanie
rekompensat.

Art. 23f.
1. W gospodarstwie dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego, któremu przyznana

została rekompensata, w trzecim roku okresu, o którym mowa w art. 23a ust. 2 pkt 3,
Agencja przeprowadza kontrolę, w ramach której ustala spełnienie przez dostawcę
warunków określonych w zobowiązaniach, o których mowa w art. 23a ust. 2 pkt 2-4.
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2. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, lub przeprowadzenia czynności
sprawdzających, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, zostanie stwierdzone, że
którykolwiek z warunków określonych w zobowiązaniach, o których mowa w art. 23a ust. 2
pkt 2-4, w okresie objętym zobowiązaniem, nie był spełniony, rekompensata przyznana
dostawcy podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji zobowiązuje,
w drodze decyzji, dostawcę hurtowego lub dostawcę bezpośredniego do zwrotu
rekompensaty na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
stała się ostateczna.

4. W przypadku niedokonania przez dostawcę hurtowego lub dostawcę bezpośredniego
zwrotu rekompensaty w terminie, o którym mowa w ust. 3, nalicza się odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.
6. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.
7. Rekompensata nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku wprowadzania przez

dostawcę hurtowego lub dostawcę bezpośredniego do obrotu mleka lub przetworów
mlecznych, w sytuacji wystąpienia w gospodarstwie dostawcy w okresie, o którym mowa w
art. 23a ust. 2 pkt 3, przypadków siły wyższej w rozumieniu rozporządzenia, o którym
mowa w pkt 2 załącznika, wpływających na spełnienie zobowiązań, o których mowa w art.
23a ust. 2 pkt 3 i 4.]

Art. 24.

1. Indywidualna ilość referencyjna może ulegać konwersji stałej lub tymczasowej, częściowo
lub w całości, z dostaw na sprzedaż bezpośrednią oraz ze sprzedaży bezpośredniej na
dostawy.

1a. Przedmiotem konwersji może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym
indywidualna ilość referencyjna.

2. Konwersji dokonuje się na wniosek:
1) właściciela indywidualnej ilości referencyjnej - w przypadku konwersji stałej,
2) właściciela lub posiadacza zależnego indywidualnej ilości referencyjnej - w przypadku

konwersji tymczasowej
- składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny
powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę,
numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego
Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres
producenta;

2) numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów nadany na podstawie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) miejsce położenia gospodarstwa producenta;
4) numer siedziby stada krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
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5) numer rachunku bankowego producenta;
6) stopień wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dzień

składania wniosku o konwersję;
7) wielkość indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem wniosku o konwersję;
8) wskazanie przez wnioskodawcę podmiotu skupującego, do którego będzie dostarczał

mleko w ilości objętej wnioskiem o konwersję - w przypadku konwersji sprzedaży
bezpośredniej na dostawy;

9) numer rejestracyjny nadany przez Agencję;
10) uzasadnienie wniosku.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i

udostępnianym przez Agencję.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego

roku kwotowego.
6. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, właściwy miejscowo dyrektor oddziału

terenowego Agencji zmienia, w drodze decyzji, przysługującą indywidualną ilość
referencyjną.

6a. (uchylony).
[6b. W przypadku otrzymania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy nie

dokonuje się konwersji indywidualnej ilości referencyjnej w okresie 2 lat od dnia, w którym
decyzja określona w art. 15 ust. 1 stała się ostateczna.]

<6b. Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy
przeznaczonej dla dostawców hurtowych, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji,
o której mowa w art. 15 ust. 1, nie może dokonać konwersji posiadanej kwoty
indywidualnej dostaw na kwotę indywidualną sprzedaży bezpośredniej, chyba że
zrzeknie się na piśmie praw wynikających z decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1.>

<6c. Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy
przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich, w okresie 2 lat od dnia wydania
decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie może dokonać konwersji posiadanej
kwoty indywidualnej sprzedaży bezpośredniej na kwotę indywidualną dostaw, chyba
że zrzeknie się na piśmie praw wynikających z decyzji, o której mowa w art. 15 ust.
1.

6d. Zrzeczenie, o którym mowa w ust. 6b i 6c, może nastąpić najpóźniej w dniu złożenia
wniosku o dokonanie konwersji.

6e. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze
decyzji, dokonania konwersji, jeżeli producent, który otrzymał kwotę indywidualną
przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla:

1) dostawców hurtowych – złoży wniosek o dokonanie konwersji kwoty indywidualnej
dla dostaw na kwotę indywidualną dla sprzedaży bezpośredniej,

2) dostawców bezpośrednich – złoży wniosek o dokonanie konwersji kwoty
indywidualnej dla sprzedaży bezpośredniej na kwotę indywidualną dla dostaw

– przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1.
6f. Od decyzji, o której mowa w ust. 6e, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.>
7. W przypadku konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy referencyjna zawartość

tłuszczu dla mleka objętego dostawami po dokonaniu konwersji pozostaje bez zmian w
stosunku do referencyjnej zawartości tłuszczu dla mleka objętego dostawami przed
dokonaniem konwersji, jeżeli producent przedłoży właściwemu miejscowo dyrektorowi
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oddziału terenowego Agencji dokument dotyczący oceny użytkowości krów mlecznych, za
okres 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, potwierdzający wyższą niż
38 g/kg zawartość tłuszczu w mleku objętym sprzedażą bezpośrednią, wydany przez
podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego.

Art. 27.

[1. Spadkobierca, który dziedziczy gospodarstwo i który będzie kontynuować produkcję
mleka, przesyła niezwłocznie kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dyrektorowi
oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania
spadkobiercy.]

<1. Spadkobierca, który dziedziczy gospodarstwo i który będzie kontynuować produkcję
mleka, przesyła niezwłocznie kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopię
sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia wpisanego do
rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, dyrektorowi oddziału terenowego
Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy.>

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dokonuje tymczasowego wpisu spadkobiercy do
rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy o dokonaniu tymczasowego wpisu.

3. W terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku spadkobierca przesyła kopię tego postanowienia dyrektorowi oddziału terenowego
Agencji, o którym mowa w ust. 1.

[4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dokonuje wpisu do rejestru producentów o
przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na spadkobiercę.]

<4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii: prawomocnego postanowienia sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzonego przez notariusza aktu
poświadczenia dziedziczenia wpisanego do rejestru aktów poświadczenia
dziedziczenia, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do kwoty
indywidualnej na spadkobiercę.>

Art. 31.

[1. W przypadku gdy producent przestał spełniać warunki określone w art. 5 lit. c
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału
terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, indywidualną ilość referencyjną stanowiącą
własność producenta.]

<1. W przypadku gdy producent przestał spełniać warunki określone w art. 65 lit. c
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor
oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, kwotę indywidualną stanowiącą
własność producenta.>

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek producenta składany do
właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny

powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego
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dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę,
numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego
Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres;

2) numer rejestracyjny nadany przez Agencję;
3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;
4) uzasadnienie wniosku.

4. Decyzja w sprawie ponownego przyznania indywidualnej ilości referencyjnej
producentowi, o którym mowa w ust. 1, jest wydawana na jego wniosek składany do
właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) informacje określone w art. 15 ust. 3;
2) numer decyzji w sprawie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej.

[6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia drugiego roku
kwotowego następującego po roku kwotowym, w którym przestał spełniać warunki
określone w art. 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika.]

<6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia drugiego
roku kwotowego następującego po roku kwotowym, w którym została wydana
decyzja, o której mowa w ust. 1.>

7. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, składa się na formularzach opracowanych i
udostępnianych przez Agencję.

<8. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, dostawca hurtowy lub
dostawca bezpośredni w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji nie może dokonać
zbycia lub oddać w używanie części albo całości kwoty indywidualnej.>

Art. 33.

1. W przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców
hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku kwotowym
wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej indywidualną
ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku
kwotowego, jest obowiązany do uiszczenia opłaty określonej w rozporządzeniu, o którym
mowa w pkt 2 załącznika, zwanej dalej "opłatą".

[1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do producentów, którzy, pomimo oddania w
używanie lub zbycia całości indywidualnej ilości referencyjnej, przysługującej tym
producentom na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, lub pomimo otrzymania
rekompensaty, o której mowa w art. 23a ust. 1, wprowadzili do obrotu mleko lub przetwory
mleczne.]

<1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do producentów, którzy pomimo oddania w
używanie lub zbycia całości kwoty indywidualnej, przysługującej tym producentom
na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, wprowadzili do obrotu mleko lub
przetwory mleczne.>

2. Na poczet opłaty dostawca hurtowy jest obowiązany do wnoszenia zaliczki w wysokości
20 groszy za każdy kilogram mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości
tłuszczu, wprowadzony do obrotu w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną
przysługującą na dany dzień roku, zadeklarowaną w celu dostarczenia podmiotowi
skupującemu.

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, podmiot skupujący oblicza od dnia przekroczenia przez
dostawcę hurtowego indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku
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zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu oraz potrąca przy zapłacie
należności za mleko dostarczone przez dostawcę hurtowego.

4. W przypadku gdy dostawca hurtowy, który wnosił zaliczki na poczet opłaty, zwiększył
przysługującą mu indywidualną ilość referencyjną w trakcie trwania roku kwotowego i
ilość mleka wprowadzonego do obrotu nie przekracza indywidualnej ilości referencyjnej
przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi
skupującemu, podmiot skupujący zaprzestaje obliczania zaliczek i potrącania ich przy
zapłacie za mleko dostarczone przez dostawcę hurtowego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, na jego wniosek,
składany na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, zobowiązuje, w
drodze decyzji, podmiot skupujący do zwrotu pobranych zaliczek oraz określa ich
wysokość.

6. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek podmiot skupujący zwraca dostawcy hurtowemu w
terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja określona w ust. 5 stała się ostateczna.

7. Jeżeli podmiot skupujący zaprzestał wykonywania działalności w zakresie skupu mleka,
jest obowiązany do przekazania środków pieniężnych, o których mowa w art. 36 ust. 4a, na
wyodrębniony rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie 7 dni od dnia
zaprzestania wykonywania tej działalności.

Art. 34.

1. [W terminie określonym w art. 33 ust. 4 podmioty skupujące są obowiązane przesłać:]
<W terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
zaliczki, podmioty skupujące są obowiązane przesłać:>
1) dostawcom hurtowym - informacje o:

a) ilości mleka dostarczonego przez tych dostawców, przeliczonego na mleko o
referencyjnej zawartości tłuszczu, w ilości przekraczającej indywidualną ilość
referencyjną przysługującą na dany dzień roku,

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek;
2) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce

zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego - zbiorcze zestawienia, które zawierają
dane o:
a) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu,

dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych w ilości przekraczającej
indywidualne ilości referencyjne przysługujące na dany dzień roku,

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek.
2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory

formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wzory
zbiorczych zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na uwadze potrzebę
zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu wykorzystania przez
dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany
dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.
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Art. 36.

1. W odniesieniu do dostawców hurtowych, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów
terenowych Agencji dokonują do dnia 15 września na podstawie informacji, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, rozliczenia:

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

2) zaliczek na poczet opłaty oraz ustalenia wysokości należnej opłaty, pobieranej od
dostawców hurtowych po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1.

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, o których mowa w ust. 1, do dnia 15 września
określają dostawcom hurtowym, w drodze decyzji, wysokość należnych opłat i związanych
z tym dopłat albo zwrotów zaliczek oraz przesyłają do podmiotów skupujących, także w
wersji elektronicznej, zbiorcze informacje o wysokości tych opłat, dopłat i zwrotów
zaliczek.

3. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, dostawca hurtowy:
1) otrzymuje zwrot wpłaconych zaliczek, jeżeli krajowa ilość referencyjna nie została

przekroczona;
2) otrzymuje zwrot części wpłaconych zaliczek, jeżeli należna opłata jest niższa od sumy

wpłaconych zaliczek;
3) jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu dopłaty stanowiącej różnicę

między wysokością należnej opłaty a sumą wpłaconych zaliczek najpóźniej do dnia, w
którym podmiot skupujący jest obowiązany do wniesienia dopłat wraz z wpłaconymi
zaliczkami na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji.

[4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub ich części, o której
mowa w ust. 3 pkt 2, podmiot skupujący przekazuje dostawcom hurtowym w terminie
określonym w art. 13 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika.]

<4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub ich części,
o której mowa w ust. 3 pkt 2, podmiot skupujący przekazuje dostawcom hurtowym w
terminie określonym w art. 84 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2
załącznika.>

4a. Zaliczkę, o której mowa w art. 33 ust. 2, oraz dopłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 3,
podmiot skupujący gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

5. Podmiot skupujący jest obowiązany do pobrania od dostawcy hurtowego dopłaty, o której
mowa w ust. 3 pkt 3.

6. Dopłatę, o której mowa w ust. 5, wraz z wpłaconymi zaliczkami, podmiot skupujący jest
obowiązany przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji 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.

7. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości dopłaty, o
której mowa w ust. 3 pkt 3, podmiot skupujący może rozłożyć zaległą część dopłaty na
raty.

8. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
9. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązku

wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 2, jest podmiot skupujący wskazany w tej
decyzji.
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Rozdział 3

[Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna, dopłaty do przechowywania, przetwórstwa i
konsumpcji przetworów mlecznych oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i

kazeinianów do produkcji serów]

<Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna, dopłaty do przechowywania
i konsumpcji przetworów mlecznych oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie

kazeiny i kazeinianów do produkcji serów >

Art. 42.

[Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-12
załącznika, w zakresie:]
<Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2–8

załącznika, w zakresie:>
1) zakupu interwencyjnego i sprzedaży interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w

proszku;
2) dopłat do:

[a) przechowywania masła, śmietanki, odtłuszczonego mleka w proszku i serów,]
<a) przechowywania masła,>
[b)przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki,
c) masła skoncentrowanego przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji,]
d) odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów,
e) odtłuszczonego mleka w proszku i maślanki w proszku przeznaczonych do produkcji

pasz,
[f) zakupu masła przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki

opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe prowadzące ośrodki wsparcia,
stołówki i jadłodajnie dla ubogich, schroniska i noclegownie dla bezdomnych,
nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności,]

g) spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem
szkół wyższych

- udzielanych przez Prezesa Agencji;
3) wydawania zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.

[Art. 42a.

Rada Ministrów określa corocznie, do dnia 15 czerwca na kolejny rok szkolny, w drodze
rozporządzenia, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do
przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42
pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość
dopłat określonych przez Komisję Europejską.]

<Art. 42a.
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na
kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do
przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w
art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz
wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.>
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Art. 43.

[1. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-10 załącznika,
Prezes Agencji:

1) realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a-e, wydaje świadectwa
autoryzacji:
a) zakładów produkcyjnych,
b) chłodni,
c) magazynów,
d) zakładów konfekcjonujących;

2) realizując dopłaty do zakupu masła, prowadzi rejestr dostawców masła oraz podmiotów
wymienionych w art. 42 pkt 2 lit. f.

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 10 załącznika, właściwy
miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania, o których mowa w
art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się o dopłaty.

3. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika, Prezes
Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 3, wydaje producentom serów,
na ich wniosek, zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.

4. W przypadku wykorzystywania przez producentów kazeiny i kazeinianów do produkcji
serów bez zezwolenia, o którym mowa w art. 42 pkt 3, lub wykorzystania kazeiny i
kazeinianów do produkcji serów w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w
rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 12 załącznika, producent jest obowiązany do
wniesienia kary pieniężnej w wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w
pkt 12 załącznika, na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji.]

<1. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2–6 załącznika,
Prezes Agencji realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a, d i e,
wydaje świadectwa autoryzacji:
1) zakładów produkcyjnych;
2) chłodni;
3) magazynów.

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika,
właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania,
o których mowa w art. 42 pkt 2 lit g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się o
dopłaty.

3. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, Prezes
Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 3, wydaje producentom
serów, na ich wniosek, zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do
produkcji serów.

4. W przypadku wykorzystywania przez producentów kazeiny i kazeinianów do
produkcji serów bez zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, lub wykorzystywania
kazeiny i kazeinianów do produkcji serów w ilości przekraczającej dozwoloną ilość
określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 7 załącznika, producent jest
obowiązany do wniesienia na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji kary
pieniężnej określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 7 załącznika.>

5. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wnioski o
wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 3, składa się do Prezesa Agencji.

6. Wnioski o wpis do rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa się do
właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, zawierają:
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1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) adres wnioskodawcy;

[3) adres zakładu produkcyjnego, chłodni, magazynu lub zakładu konfekcjonującego;]
<3) adres zakładu produkcyjnego, chłodni lub magazynu;>
4)numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru

Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany;
5) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL)

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób fizycznych;
6) numer rejestracyjny nadany przez Agencję, o ile został nadany;
7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;
8) numery linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa

autoryzacji zakładów produkcyjnych;
9) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, w przypadku gdy wniosek dotyczy

wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych występujących o dopłaty, o
których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a;

10) informacje o rodzaju sera, do którego zostanie dodana kazeina i kazeiniany, w przypadku
gdy wniosek dotyczy wydania zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do
produkcji serów, o którym mowa w art. 42 pkt 3;

11) dane o przedmiocie działania wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek dotyczy wpisu
do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, składa się na formularzach opracowanych i
udostępnianych przez Agencję.

[Art. 44.
1. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 4 załącznika, Prezes

Agencji, w ramach dopłat do zakupu masła, wydaje podmiotom wymienionym w art. 42 pkt
2 lit. f bony uprawniające do zakupu określonej ilości masła od dostawców wpisanych do
rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

2. Dopłaty do zakupu masła są udzielane na podstawie złożonych przez dostawców masła
bonów, o których mowa w ust. 1.]

[Art. 45.

W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 4 i 9 załącznika, Prezes
Agencji wydaje i poświadcza formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie przemieszczania
przetworów mlecznych wykorzystywanych w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2
lit. b, c oraz e.

Art. 45a.
Prezes Agencji, w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 4-6
załącznika, wydaje certyfikat jakości masła, odtłuszczonego mleka w proszku i śmietanki
przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w innych
państwach członkowskich Unii Europejskiej.]

<Art. 45.

W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 5 załącznika, Prezes
Agencji wydaje i poświadcza formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie
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przemieszczania przetworów mlecznych wykorzystywanych w ramach dopłat, o których
mowa w art. 42 pkt 2 lit. e.

Art. 45a.

Prezes Agencji, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3
załącznika, wydaje certyfikat jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku
przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej
w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.>

Art. 46.
1. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii

Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane:
1) ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych

w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem
szkół podstawowych i wyższych;

2) z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach
podstawowych.

1a. Wypłata środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka określonych w
ust. 1, odbywa się na zasadach i w trybie udzielania dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2
lit. g.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej "dopłatą krajową", jest
wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100 % maksymalnej ceny mleka o
zawartości co najmniej 1 % tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o
pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 42a.

3. W przypadku gdy cena mleka lub przetworu mlecznego dostarczonych do szkół
podstawowych jest niższa niż maksymalna cena mleka, o której mowa w ust. 2,
dofinansowanie zmniejsza się do ceny dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego.

[4. Dopłata krajowa jest przyznawana do maksymalnej ilości 0,25 l ekwiwalentu mleka na
jednego ucznia na jeden dzień nauki szkolnej, ustalonego zgodnie z art. 5 rozporządzenia,
o którym mowa w pkt 10 załącznika.]

<4. Dopłata krajowa jest:

1) przyznawana i wypłacana do wysokości limitu środków finansowych, określonego
w decyzji, o której mowa w ust. 12, zwanego dalej „limitem środków”;

2) przyznawana do maksymalnej ilości 0,25 l ekwiwalentu mleka na jednego ucznia
na jeden dzień nauki szkolnej, ustalonego zgodnie z art. 5 rozporządzenia,
o którym mowa w pkt 6 załącznika.>

5. Warunkiem uzyskania dopłaty krajowej jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych
do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica między ceną
maksymalną dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego a ceną maksymalną określoną
w ust. 2.

<6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca,
wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w
kolejnym roku szkolnym, mając na względzie liczbę uczniów biorących udział w
programie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych oraz maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych.
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7. W przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 6 przeznacza się 1 %
środków na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków
w danym roku szkolnym, o których mowa w ust. 12.

8. Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych i uzyskaniem
dopłaty krajowej wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 2, składają
w terminie do dnia 30 czerwca do właściwego miejscowo dyrektora oddziału
terenowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję,
wniosek o wydanie decyzji w  sprawie przyznania limitu środków na dany rok
szkolny.

9. Za dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, uznaję się dzień wpływu wniosku
do właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;
2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;
3) liczbę szkół podstawowych, do których wnioskodawca będzie dostarczał mleko

lub przetwory mleczne w danym roku szkolnym;
4) liczbę uczniów uczęszczających do szkół, o których mowa w pkt 3;
5) liczbę uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu dopłat do

spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach, o których mowa w pkt 3;
6) ilość i rodzaje mleka i przetworów mlecznych, które będą dostarczane do szkół

w  danym roku szkolnym;
7) wysokość wnioskowanej kwoty wynikającą z ilości, o których mowa w pkt 6.

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się informację z poszczególnych szkół
podstawowych zawierającą co najmniej dane, o których mowa w ust. 10 pkt 4–6,
potwierdzoną przez osoby upoważnione do reprezentowania tych szkół.

12. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 31 sierpnia, wydaje
decyzję w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym.

13. Limit środków przyznaje się we wnioskowanej wysokości wynikającej z informacji,
o których mowa w ust. 11.

14. Jeżeli suma wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, środków
finansowych przekracza wysokość środków finansowych określoną w przepisach
wydanych na podstawie ust. 6,  pomniejszonych o 1% tych środków przeznaczonych
na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym
roku szkolnym, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn:
1) ilorazu wysokości środków finansowych określonej w przepisach wydanych na

podstawie ust. 6 pomniejszonych o 1% tych środków przeznaczonych na
uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym
roku szkolnym i sumy środków finansowych wnioskowanych przez podmioty,
o  których mowa w ust. 8, oraz

2) wysokości środków finansowych wnioskowanej przez dany podmiot.
15. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w ust. 14, w przypadku uwzględnienia odwołań

od decyzji, o których mowa w ust. 12, limit  środków przyznaje się w wysokości
stanowiącej iloczyn ilorazu określonego w ust. 14 pkt 1 i wysokości środków
finansowych wnioskowanej przez dany podmiot.

16. Od decyzji, o której mowa w ust. 12, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.>

Art. 46a.
1. Dopłata krajowa jest udzielana:
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[1)podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o którym
mowa w art. 43 ust. 2, dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do szkół
podstawowych, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, o
którym mowa w pkt 10 załącznika;]

<1) podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty,
o którym mowa w art. 43 ust. 2, dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do
szkół podstawowych, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika;>

2) na wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego
Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

[2. Kontrole dotyczące wykorzystania dopłat krajowych przeprowadza się na zasadach
określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10 załącznika.]

<2. Kontrole dotyczące wykorzystania dopłat krajowych przeprowadza się na zasadach
określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika.>

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

[Art. 47.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych składa corocznie wniosek do Komisji
Europejskiej o objęcie dopłatami przechowywania serów, w którym określa ilość i rodzaj
serów nadających się do długotrwałego składowania.

Art. 48.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną
ilość masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła przez podmioty
wymienione w art. 42 pkt 2 lit. f, mając na względzie potrzebę zapewnienia właściwej
realizacji zapotrzebowania na masło zakupywane przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy
pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze,
nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności.]

Art. 49.
1. Agencja przeprowadza:

1) kontrole podmiotów skupujących w zakresie spełniania warunków określonych w art.
4 ust. 2;

[2)czynności sprawdzające dostawców hurtowych, dostawców bezpośrednich, w tym
dostawców, którym została przyznana rekompensata, o której mowa w art. 23a ust. 1,
podmioty skupujące oraz podmioty wymienione w art. 42b i art. 43, w zakresie
wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji
mleka, zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do
przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych oraz
wykorzystywaniem kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, w ramach realizacji
zadań określonych w ustawie.]

<2) czynności sprawdzające przeprowadzane u producentów mleka, dostawców
hurtowych, dostawców bezpośrednich, podmiotów skupujących oraz podmiotów
wymienionych w art. 42b i art. 43, w zakresie wykonywania przez te podmioty
obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji mleka, zakupem
interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania i
konsumpcji przetworów mlecznych oraz wykorzystywaniem kazeiny i
kazeinianów do produkcji serów, w ramach realizacji zadań określonych w
ustawie.>
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2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza właściwy miejscowo dyrektor
oddziału terenowego Agencji.

3. Do przeprowadzania przez Agencję kontroli oraz czynności sprawdzających stosuje się
przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji niektórych rynków rolnych.

[Art. 54f.
Podmiot skupujący, który nie spełnia obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, podlega
karze pieniężnej w wysokości 500 zł.]

<Art. 54f.
Podmiot skupujący, który nie spełnia obowiązków określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3, 4
lub 6, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.>

<Art. 54ha.

Producent, który wprowadza do obrotu mleko lub przetwory mleczne, nie posiadając
kwoty indywidualnej, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) wysokości 10 % opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary
pieniężnej oraz

2) wyrażonej w kilogramach ilości mleka lub przetworów mlecznych wyrażonych w
ekwiwalencie mleka, wprowadzonych do obrotu w okresie objętym czynnościami
sprawdzającymi, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, oszacowanej zgodnie z art.
12a ust. 2 .>

[Art. 54j.
Dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który uniemożliwia przeprowadzenie kontroli
lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o
którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł.

Art. 54k.
Dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który utrudnia przeprowadzenie kontroli lub
czynności sprawdzających w zakresie określonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym
mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 zł do 200 zł.]

<Art. 54j.

Producent mleka, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który uniemożliwia
przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w
ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze
pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł.

Art. 54k.
Producent mleka, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który utrudnia
przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w
ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze
pieniężnej w wysokości od 50 zł do 200 zł.>
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Art. 54o.
1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo

siedzibę producenta, albo siedzibę podmiotu skupującego wydaje decyzję w sprawie
wymierzenia kary pieniężnej.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.
3. Wymierzając karę pieniężną określoną w art. 54c-54e, art. 54h i art. 54j-54l, dyrektor

oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę wpływ czynu
zabronionego na prawidłowe funkcjonowanie systemu kwotowania produkcji mleka.

4. Opłatę przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski z dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.

<5. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której
mowa w ust. 1, stała się ostateczna.>

[Art. 55.
1. Kar pieniężnych nie wymierza się, jeżeli od końca roku kwotowego, w którym popełniono

czyn zabroniony, upłynęły 3 lata.
2. Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w

wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych.
3. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się przepisy o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.]

<Art. 55.
1. Kar pieniężnych nie wymierza się:

1) jeżeli od końca roku kwotowego, w którym popełniono czyn podlegający karze
pieniężnej, upłynęły 3 lata lub

2) naruszenie lub niewykonanie obowiązku nastąpiło w wyniku działania siły wyższej.
2. Można odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku:

1) nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie producenta mleka, dostawcy
hurtowego, dostawcy bezpośredniego lub podmiotu skupującego, u którego
przeprowadzono kontrolę lub czynności sprawdzające, lub

2) jest nieznaczne w odniesieniu do wielkości posiadanej kwoty indywidualnej, lub nie
wpływa na mechanizm kwotowania produkcji mleka, w tym na skuteczność
przeprowadzonej kontroli lub czynności sprawdzających.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio
przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania
należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

4. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 3,
przysługują:
1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji – jako organowi pierwszej instancji;
2) Prezesowi Agencji – jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału

terenowego Agencji.
5. Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki za każdy dzień

zwłoki w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych.
6. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się przepisy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>



- 26 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

[ZAŁĄCZNIK
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ

W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003
ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.
Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.
43, str. 333, z późn. zm.);

2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę
wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 270 z
21.10.2003, str. 123; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 391, z
późn. zm.);

3) rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, str.
48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 366, z późn. zm.);

4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w
odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na
rynku Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 308 z 25.11.2005, str. 1, z późn. zm.);

5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w
odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (Dz. Urz. WE L 333 z 24.12.1999,
str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 67, z późn. zm.);

6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie
interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (Dz. Urz. WE L 37 z 07.02.2001,
str. 100; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 339, z późn. zm.);

7) rozporządzenie Komisji (WE) nr 734/2006 z dnia 16 maja 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie
przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania
2006/2007 (Dz. Urz. UE L 129 z 17.05.2006, str. 3);

8) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2921/90 z dnia 10 października 1990 r. w sprawie
pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego (Dz. Urz. WE L 279 z
11.10.1990, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 387, z
późn. zm.);

9) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2799/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do
przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w
proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o
takim przeznaczeniu (Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.1999, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 110, z późn. zm.);

10) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiające
zasady stosowania rozporządzenia 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; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 43, z późn. zm.);

11) rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe
ogólne zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w
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odniesieniu do sera (Dz. Urz. WE L 201 z 31.07.1990, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 105, z późn. zm.);

12) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2006 z dnia 13 października 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90 (Dz. Urz. UE L
286 z 17.10.2006, str. 8).]

<Załącznik
do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r.
(poz. ...)

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003
ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych
(Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 43, str. 333);

2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.
ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe
dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.);

3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające
wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w
odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji
publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1);

4) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2921/90 z dnia 10 października 1990 r. w sprawie
pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego (Dz. Urz. WE L
279 z 11.10.1990, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
3, t. 10, str. 387);

5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2799/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do
przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka
odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka
odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.1999,
str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 110);

6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do
pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów
mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz. Urz. UE L 183 z
11.07.2008, str. 17, z późn. zm.);

7) rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w
odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów (Dz.
Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 22, z późn. zm.);

8) rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające
wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania
niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 223 z 21.08.2008, str. 3, z późn.
zm.).>


