
SEJM  Druk nr 2940
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja

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

KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z 15
września 2000 r. o grupach producentów rolnych i
ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (druk nr
2866)

Marszałek Sejmu– na podstawie  art. 37 ust.1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu -  skierował
w dniu 19 kwietnia 2004 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
pierwszego czytania.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania i po rozpatrzeniu
tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 13 i 25 maja 2004 r. oraz wysłuchaniu
oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że projekt ustawy zawarty w
sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej,

wnosi:

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 25 maja 2004 r.
    

Sprawozdawca Z-ca Przewodniczącego Komisji

/-/ Stanisław Stec  /-/ Romuald Ajchler
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Projekt

USTAWA

z dnia           2004 r.

o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach

oraz o zmianie innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związ-
kach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr 229, poz.
2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w ro-
zumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność
rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą or-
ganizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania
produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności
gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględ-
nieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowa-
nia sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska na-
turalnego.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzo-
nych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę
przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla
których grupa została utworzona,”,

b) uchyla się ust. 2;

3) w art. 4 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, o którym mowa w
art. 5, jeżeli będzie on utworzony,”;

4) w art. 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 4”;

5) w art. 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wojewoda informuje ministra właściwego do spraw rolnictwa, Prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezesa Agencji
Rynku Rolnego o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.”;
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6) w art. 11 skreśla się wyrazy „i 4”;

7) w art. 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:

„2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda przeprowadza kontrole w za-
kresie spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 3, oraz wa-
runków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6.”.

Art. 2.

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


