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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,  

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

 

(druk nr 506) 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. O WYROBIE I ROZLEWIE WYROBÓW 

WINIARSKICH, OBROCIE TYMI WYROBAMI I ORGANIZACJI RYNKU WINA (Dz. U. 

Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) 

[Art. 19. 

1. Przedsiębiorca, który wyrabia i rozlewa w danym roku kalendarzowym z przeznaczeniem 

do wprowadzenia do obrotu: 

1) wino owocowe markowe albo cydr lub perry, uzyskane z własnych upraw drzew lub 

krzewów owocowych, może wyrobić i rozlać nie więcej niż: 

a) 5000 litrów - w przypadku wina owocowego markowego albo 

b) 10 000 litrów - w przypadku cydru lub perry; 

2) miód pitny markowy, może go wyrobić i rozlać nie więcej niż z 500 litrów miodu 

uzyskanego z własnej pasieki. 

2. W ramach limitu wyrobu i rozlewu: 

1) wina owocowego markowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dopuszcza się 

wyrób cydru lub perry, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując proporcję litr 

niewykorzystanego limitu dla wina owocowego markowego do 2 litrów cydru lub 

perry; 

2) cydru i perry, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, dopuszcza się wyrób wina 

owocowego markowego, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując proporcję 

litr niewykorzystanego limitu dla cydru lub perry do 0,5 litra wina owocowego 

markowego. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1: 

1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1; 

2) zabezpiecza i usuwa odpady powstające podczas wyrobu wyrobów winiarskich; 

3) wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wyrabiać i rozlewać wino owocowe 

markowe, cydr lub perry, jeżeli: 

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób i 

rozlew tych wyrobów; 
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2) posiada tytuł prawny co najmniej do 1 hektara gruntu rolnego obsadzonego 

drzewami lub krzewami owocowymi; 

3) spełnia warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. 

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może wyrabiać i rozlewać miód pitny 

markowy, jeżeli: 

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób i 

rozlew tego miodu; 

2) prowadzi pasiekę spełniającą wymagania określone dla produkcji miodu w ramach 

działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, 

poz. 307, z późn. zm.); 

3) spełnia warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.] 

<Art. 19. 

1. Przedsiębiorca, który wyrabia w danym roku kalendarzowym z przeznaczeniem do 

wprowadzenia do obrotu: 

1) wino owocowe markowe albo cydr lub perry, uzyskane z własnych upraw drzew 

lub krzewów owocowych, może wyrobić nie więcej niż: 

a) 5 000 litrów – w przypadku wina owocowego markowego albo 

b) 10 000 litrów – w przypadku cydru lub perry; 

2) miód pitny markowy, może wyrobić nie więcej niż z 500 litrów miodu 

uzyskanego z własnej pasieki. 

2. W ramach limitu wyrobu: 

1) wina owocowego markowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dopuszcza się 

wyrób cydru lub perry, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując 

proporcję litr niewykorzystanego limitu dla wina owocowego markowego do 2 

litrów cydru lub perry; 

2) cydru i perry, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, dopuszcza się wyrób wina 

owocowego markowego, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując 

proporcję litr niewykorzystanego limitu dla cydru lub perry do 0,5 litra wina 

owocowego markowego. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1: 

1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1; 

2) zabezpiecza i usuwa odpady powstające podczas wyrobu wyrobów winiarskich; 

3) wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wyrabiać wino owocowe 

markowe, cydr lub perry, jeżeli: 

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony 

wyrób tych wyrobów; 

2) posiada tytuł prawny do co najmniej 1 hektara gruntu rolnego obsadzonego 

drzewami lub krzewami owocowymi; 

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3. 
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5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może wyrabiać miód pitny markowy, 

jeżeli: 

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony 

wyrób tego miodu; 

2) prowadzi pasiekę spełniającą wymagania określone dla produkcji miodu w 

ramach działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); 

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3.> 

 

Art. 20. 

1. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych. 

2. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. 

3. [W przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2, wniosek zawiera:] 

<W przypadku przedsiębiorcy zamierzającego wykonywać działalność gospodarczą, 

o której mowa w art. 17 ust. 1, wniosek zawiera:> 

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

przedsiębiorcy; 

2) numer: 

a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji 

działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

b)  identyfikacji podatkowej (NIP), 

c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada; 

3) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana; 

4) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; 

[5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania 

określone w art. 18 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3.] 

<5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania 

określone w art. 18 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2.> 

4. W przypadku przedsiębiorcy spełniającego wymagania określone w art. 19, wniosek 

zawiera: 

1) dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4; 

2) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku: 

a) spełnia wymagania określone w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3, 

[b) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony 

wyrób i rozlew wina owocowego markowego, cydru, perry lub miodu pitnego 

markowego,] 

<b) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest 

prowadzony wyrób wina owocowego markowego, cydru, perry lub miodu 

pitnego markowego,> 
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c) posiada tytuł prawny do gruntu rolnego, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 - 

w przypadku wyrobu wina owocowego markowego, cydru lub perry, 

[d) prowadzi pasiekę, o której mowa w art. 19 ust. 5 pkt 2 - w przypadku wyrobu i 

rozlewu miodu pitnego markowego.] 

<d) prowadzi pasiekę, o której mowa w art. 19 ust. 5 pkt 2 – w przypadku 

wyrobu miodu pitnego markowego.> 

5. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. c, do wniosku 

dołącza się informację o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego, o którym mowa 

w art. 19 ust. 4 pkt 2, zawierającą wskazanie: 

1) województwa, powiatu i gminy; 

2) nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego; 

[3) numeru arkusza mapy i numeru działki ewidencyjnej.] 

<3) numeru działki ewidencyjnej.> 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Art. 22. 

<1.> Minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję zakazującą wykonywania 

przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 

winiarskich w przypadkach określonych w: 

1) ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

2) art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 108, poz. 626). 

<2. W razie wydania decyzji zakazującej wykonywania przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich 

w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 68 

pkt 2, art. 71 ust. 2 i 3 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.> 

 

Art. 29. 

1. Ewidencję prowadzi Prezes Agencji. 

2. Wpisu do ewidencji dokonuje się na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino, w terminie 

do dnia 1 sierpnia. 

[3. Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Prezesa Agencji, na formularzu 

opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, w terminie 

do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy składany 

wniosek.] 

<3. Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Prezesa Agencji w postaci papierowej 

albo elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym 
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na stronie internetowej Agencji, w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego 

rok gospodarczy, którego dotyczy składany wniosek.> 

4. Wniosek o wpis do ewidencji zawiera: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta 

albo przedsiębiorcy niebędącego producentem, a 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; 

2) określenie miejsca wyrobu wina; 

3) informację o lokalizacji uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino 

przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, zawierającą wskazanie: 

a) województwa, powiatu i gminy, 

b) nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego, 

[c) numeru arkusza mapy i numeru działki ewidencyjnej, z podaniem nazw odmian 

winorośli tam uprawianych oraz całkowitej powierzchni tej uprawy;] 

<c) numeru działki ewidencyjnej, z podaniem nazw odmian winorośli tam 

uprawianych oraz całkowitej powierzchni tej uprawy;> 

4) informację o całkowitej powierzchni upraw winorośli innych niż określone w pkt 3. 

5. Wniosek o wpis do ewidencji, w przypadku gdy w poprzednim roku gospodarczym 

producent albo przedsiębiorca niebędący producentem został wpisany do ewidencji, a 

informacje wymienione w ust. 4 nie uległy zmianie, zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta 

albo przedsiębiorcy niebędącego producentem; 

2) numer wpisu do ewidencji zawarty w decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1. 

6. Wniosek o skreślenie z ewidencji w trakcie trwania roku gospodarczego, na który 

dokonano wpisu do ewidencji, składa się, w formie pisemnej, do Prezesa Agencji. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta 

albo przedsiębiorcy niebędącego producentem; 

2) numer wpisu do ewidencji zawarty w decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1. 

 

Art. 30. 

1. Ewidencja zawiera dane, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

2. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym lub w formie papierowej. 

3. Prezes Agencji wydaje decyzję o: 

1) wpisie do ewidencji; 

2) skreśleniu z ewidencji. 

4. [Prezes Agencji przekazuje corocznie, w terminie do dnia 15 sierpnia, informacje, o 

których mowa w art. 29 ust. 4:] <Prezes Agencji przekazuje corocznie, w terminie do 

dnia 5 sierpnia, informacje, o których mowa w art. 29 ust. 4:> 
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1) pkt 1 i 2 - Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych, zwanemu dalej "Głównym Inspektorem"; 

[2) pkt 1 i 3 - Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.] 

<2) pkt 1, 3 i 4 – Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.> 

 

[Art. 35. 

1. Producent albo przedsiębiorca niebędący producentem wpisany do ewidencji składa 

Prezesowi Agencji deklarację o: 

1) ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku 

gospodarczym, wyrobionych z winogron, moszczów winogronowych lub win 

gronowych - w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku; 

2) szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym - w 

terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku; 

3) produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009 - w terminie do dnia 

15 stycznia każdego roku; 

4) szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego planowanych do zakupu 

oraz ich szacunkowym wykorzystaniu do wyrobu wina w danym roku gospodarczym - 

w terminie do dnia 30 października każdego roku; 

5) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 - w 

terminie do dnia 15 stycznia każdego roku; 

6) zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009 - w terminie do 

dnia 31 sierpnia każdego roku; 

7) ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych 

powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego, w przypadku powstania 

obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej 

organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami 

trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 

170 z 30.06.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 555/2008" 

- w terminie do dnia 15 sierpnia każdego roku. 

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2, 

składa Prezesowi Agencji deklaracje: 

1) o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku 

gospodarczym, wyrobionych z winogron, moszczów winogronowych lub win 

gronowych ze wskazaniem państwa ich pochodzenia - w terminie do dnia 31 sierpnia 

każdego roku; 

2) o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 oraz 5-7 - w terminach określonych w tych 

przepisach. 

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2, w 

zakresie wyrobu win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i 

aromatyzowanych koktajli winopodobnych, o których mowa w rozporządzeniu nr 

1601/1991, składa ministrowi do spraw rynków rolnych deklarację o ilości tych wyrobów 

winiarskich wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, z podaniem 
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ilości winogron, moszczów winogronowych lub win gronowych użytych do ich wyrobu - 

w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

4. Osoba dostarczająca winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu 

działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji, składa 

Prezesowi Agencji deklarację o: 

1) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 - w 

terminie do dnia 15 stycznia każdego roku; 

2) ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom 

wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym - w terminie do dnia 30 

października każdego roku. 

5. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, składa Prezesowi Agencji deklarację zapasów, o której mowa w art. 11 

rozporządzenia nr 436/2009 - w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

6. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez 

przedsiębiorców określonych w ust. 5 przekazuje Prezesowi Agencji informację 

dotyczącą przedsiębiorców posiadających na obszarze województwa zezwolenia na obrót 

hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zawierającą imię i 

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres tych przedsiębiorców 

oraz daty wydania i ważności tych zezwoleń - w terminie do dnia 10 czerwca każdego 

roku. 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy deklaracji, o których mowa w ust. 1-5, mając na względzie wymagania 

określone w art. 12 rozporządzenia nr 436/2009 oraz art. 22 rozporządzenia nr 

555/2008, a także zapewnienie prawidłowego monitorowania rynku wina.] 

<Art. 35. 

1. Producent, o którym mowa w art. 17 ust. 3, wpisany do ewidencji składa Prezesowi 

Agencji deklarację o: 

1) ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim 

roku gospodarczym – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku;  

2) szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym – 

w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku; 

3) szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą 

wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym – w terminie do 

dnia 30 października każdego roku; 

4) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 oraz 

produkcji wina lub moszczu winogronowego, o której mowa w art. 9 

rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku; 

5) zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do 

dnia 31 sierpnia każdego roku; 

6) ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych 

powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego, w przypadku 

powstania obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady 

(WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do 

programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego 

oraz kontroli w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2008, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 555/2008” – w terminie do dnia 31 

sierpnia każdego roku. 

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1, 

wyrabiający wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych 

składa Prezesowi Agencji deklaracje o: 

1) szacowanej ilości win, winogron lub moszczów winogronowych, które będą 

dostarczone do przedsiębiorcy oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w 

danym roku gospodarczym – w terminie do dnia 30 października każdego roku; 

 2) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 - w 

terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;  

3) produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do 

dnia 15 stycznia każdego roku;  

4) których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 oraz 6 – w terminach określonych w tych 

przepisach.  

3. Osoba dostarczająca winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy 

wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1, wpisanemu 

do ewidencji, składa Prezesowi Agencji deklarację o: 

1) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 – w 

terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;  

2) ilości winogron lub moszczów winogronowych, dostarczonych przedsiębiorcom 

wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym – w terminie do dnia 15 

stycznia każdego roku. 

4. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, składa Prezesowi Agencji deklarację zapasów, o 

której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 31 sierpnia 

każdego roku. 

5. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności 

przez przedsiębiorców określonych w ust. 4 przekazuje Prezesowi Agencji 

informację dotyczącą przedsiębiorców posiadających na obszarze województwa 

zezwolenia na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

zawierającą imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy albo firmy, siedziby i 

adresy tych przedsiębiorców oraz daty wydania i ważności tych zezwoleń – 

w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory formularzy deklaracji, o których mowa w ust. 1–4, mając na względzie 

wymagania określone w art. 12 rozporządzenia nr 436/2009 oraz art. 22 

rozporządzenia nr 555/2008, a także zapewnienie prawidłowego monitorowania 

rynku wina.> 
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Art. 36. 

1. Prezes Agencji: 

[1) niezwłocznie informuje Głównego Inspektora o stwierdzonych przypadkach 

niezłożenia deklaracji, o której mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5;] 

<1) niezwłocznie informuje Głównego Inspektora o stwierdzonych przypadkach 

niezłożenia deklaracji, o której mowa w art. 35 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 i 3;> 

2) przekazuje: 

a) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych - zbiorcze zestawienie 

informacji, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, 

b) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego - informacje, o których mowa w 

art. 19 ust. 1 lit. b (ii) i (iii) rozporządzenia nr 436/2009 

- nie później niż 7 dnia roboczego przed upływem terminu określonego w art. 19 ust. 1 

rozporządzenia nr 436/2009. 

[2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje: 

1) Komisji Europejskiej - informacje, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 

nr 436/2009; 

2) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego - informacje zawarte w deklaracjach, o 

których mowa w art. 35 ust. 3.] 

<2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej 

informacje, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009.> 

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje informacje, o których mowa w art. 

19 ust. 1 lit. b (ii) i (iii) rozporządzenia nr 436/2009, do Urzędu Statystycznego Unii 

Europejskiej (Eurostat). 

 

Art. 37. 

[1. Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia wzbogacania, odkwaszania i słodzenia, o których 

mowa w art. 12 i 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. 

ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i 

obowiązujących ograniczeń (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 606/2009", składa się wojewódzkiemu inspektorowi 

właściwemu ze względu na miejsce wyrobu wina.] 

<1. Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia wzbogacania, odkwaszania i słodzenia, o 

których mowa w art. 12 i 13 rozporządzenia nr 606/2009, składa się wojewódzkiemu 

inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce wyrobu wina.> 

2. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia wzbogacania składa się nie później niż na 2 dni 

robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia tego zabiegu. 

3. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia: 

1) wzbogacania może być również złożone w sposób określony w art. 12 ust. 3 

rozporządzenia nr 606/2009; 

2) słodzenia przy spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu nr 606/2009 w 

załączniku ID w ust. 5 w lit. c może być również złożone w sposób określony w 

rozporządzeniu nr 606/2009 w załączniku ID w ust. 5 w lit. b. 
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4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, składa osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości, o 

której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 lub art. 19 ust. 3 pkt 3, na formularzach opracowanych 

przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwaną dalej 

"Inspekcją", i udostępnionych na stronie internetowej Inspekcji. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 4 rozporządzenia 

nr 606/2009, uniemożliwiających przeprowadzenie wzbogacania w terminie podanym w 

zgłoszeniu, informuje się o tym, w formie pisemnej, wojewódzkiego inspektora 

właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina, nie później niż w ostatnim dniu 

roboczym poprzedzającym planowany termin rozpoczęcia wzbogacania. 

 

Art. 40. 

1. Inspekcja przeprowadza kontrolę: 

[1) dokumentów towarzyszących przewozowi wyrobów winiarskich, o których mowa w 

art. 185c ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, w rozporządzeniu nr 555/2008 w tytule 

III w rozdziale I oraz w rozporządzeniu nr 436/2009;] 

<1) dokumentów towarzyszących przewozowi wyrobów winiarskich, o których 

mowa w art. 185c ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, w rozporządzeniu nr 

555/2008 w tytule III w rozdziale II oraz w rozporządzeniu nr 436/2009;> 

2) rejestrów przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 36 

rozporządzenia nr 436/2009; 

3) usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, uwzględniając 

ograniczenia, o których mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XVb w 

pkt D oraz w rozporządzeniu nr 555/2008; 

4) zgodności stosowania chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 

geograficznych i określeń tradycyjnych z zasadami określonymi w art. 118m i 118v 

rozporządzenia nr 1234/2007 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 607/2009 z 

dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw 

pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i 

prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 

60, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 607/2009". 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) w rozdziale 4. 

 

[Art. 43. 

1. W przypadku przewozu wyrobów winiarskich objętych rozporządzeniem nr 1234/2007, 

rozpoczynającego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznawane dokumenty 

towarzyszące, o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 436/2009, 

sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu nr 436/2009 w załączniku 

VII. 

2. Dokumenty towarzyszące, o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

436/2009 oraz w art. 44 ust. 6 rozporządzenia nr 555/2008, można sporządzać w formie 

elektronicznej na informatycznym nośniku danych w sposób wskazany przez Głównego 

Inspektora na stronie internetowej Inspekcji.] 
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<Art. 43. 

1. Dokument towarzyszący, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia 

nr 436/2009, zawiera nadany przez wysyłającego specjalny administracyjny numer 

ewidencyjny MVV, którym jest numer dokumentu sprzedaży przewożonego 

wyrobu. 

2. Administracyjny numer ewidencyjny MVV, o którym mowa w ust. 1, jest 

wpisywany w rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa 

w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009. 

3. W przypadku przemieszczania wyrobów winiarskich, o których mowa 

w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku I w części XII, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentem towarzyszącym może być dokument 

sprzedaży przewożonego wyrobu, jeżeli w rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów 

winiarskich, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, jest 

wpisywany numer dokumentu sprzedaży przewożonego wyrobu.> 

 

Art. 44. 

1. Organem właściwym do zapewnienia procedury certyfikacji wina, o którym mowa w art. 

61 rozporządzenia nr 607/2009, zwanego dalej "winem z określonego rocznika", oraz 

wina, o którym mowa w art. 62 rozporządzenia nr 607/2009, zwanego dalej "winem z 

określonej odmiany winorośli", jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na 

miejsce wyrobu wina. 

2. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na lokalizację 

uprawy określoną w art. 29 ust. 4 pkt 3 jest organem właściwym w sprawach kontroli w 

ramach certyfikacji, o której mowa w art. 63 rozporządzenia nr 607/2009, mającej na celu 

ustalenie posiadania owocującej uprawy winorośli, z której będzie wyrabiane wino z 

określonej odmiany winorośli, oraz wielkości tej uprawy. 

3. Certyfikację wina, o której mowa w art. 63 rozporządzenia nr 607/2009, przeprowadza się 

na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem wyrabiającego 

wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składany na dany rok gospodarczy w terminie do dnia 15 

sierpnia. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

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, 

a 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; 

2) określenie miejsca wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej 

odmiany; 

3) informację o lokalizacji uprawy winorośli, z której wyrabia się wino z określonego 

rocznika lub wino z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym, 

zawierającą wskazanie: 

a) województwa, powiatu i gminy, 

b) nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego, 
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[c) numeru arkusza mapy, numeru i wielkości działek ewidencyjnych oraz 

wielkości: 

– powierzchni uprawy winorośli, z której wyrabia się wino z określonego 

rocznika lub wino z określonej odmiany winorośli, w danym roku 

gospodarczym, 

– całkowitej powierzchni uprawy winorośli znajdującej się na tych działkach 

oraz powierzchni przeznaczonej do pozyskiwania winogron do wyrobu wina 

w danym roku gospodarczym,] 

<c) numeru i wielkości działek ewidencyjnych oraz wielkości powierzchni 

w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, uprawy 

winorośli, z której będą pozyskiwane winogrona do wyrobu wina 

z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli, w danym 

roku gospodarczym.> 

d) nazwy lub nazw odmian winorośli, w przypadku wyrobu wina z określonej 

odmiany winorośli. 

5. Za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej 

odmiany winorośli pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa. 

[6. Opłatę, o której mowa w ust. 5, wnosi się na rachunek bankowy wojewódzkiego 

inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na 

miejsce wyrobu wina.] 

<6. Opłatę, o której mowa w ust. 5, wnosi się na rachunek bankowy wojewódzkiego 

inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze 

względu na miejsce wyrobu wina przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 46 

ust. 1, na wezwanie wojewódzkiego inspektora.> 

[7. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 3.] 

 

[Art. 45. 

1. W ramach certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany 

winorośli: 

1) wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce 

wyrobu wina, na wniosek wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na to 

miejsce: 

a) niezwłocznie przeprowadza kontrolę mającą na celu ustalenie zgodności ze 

stanem faktycznym informacji, o której mowa w art. 44 ust. 4 pkt 3, 

b) przekazuje wyniki kontroli, o której mowa w lit. a, w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu 

na miejsce wyrobu wina; 

2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina niezwłocznie 

przeprowadza kontrolę wyrobu win podlegających certyfikacji oraz wielkości 

posiadanych zapasów win podlegających certyfikacji w poprzednich latach 

gospodarczych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest przeprowadzana w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych w rozdziale 4.] 
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<Art. 45. 

1. W ramach certyfikacji wina z określonej odmiany winorośli: 

1)  wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na 

miejsce wyrobu wina, na wniosek wojewódzkiego inspektora właściwego ze 

względu na to miejsce: 

a)  niezwłocznie przeprowadza kontrolę mającą na celu ustalenie zgodności ze 

stanem faktycznym informacji, o której mowa w art. 44 ust. 4 pkt 3, 

b) przekazuje wyniki kontroli, o której mowa w lit. a, w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze 

względu na miejsce wyrobu wina; 

2)  wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina 

przeprowadza kontrolę wyrobu i rozlewu win podlegających certyfikacji oraz 

wielkości posiadanych zapasów win podlegających certyfikacji w poprzednich 

latach gospodarczych.  

2. W ramach certyfikacji wina z określonego rocznika przeprowadza się kontrolę 

określoną w ust. 1 pkt 2. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest przeprowadzana w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych w rozdziale 4, z tym że kontrola ta obejmuje co najmniej jedną z 

następujących czynności: 

1)  sprawdzenie dokumentów związanych z wyrobem wina podlegającego 

certyfikacji, w tym rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o 

którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, oraz potwierdzenie 

zgodności informacji zawartych w tych dokumentach ze stanem faktycznym; 

2)  sprawdzenie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 185c ust. 1 

rozporządzenia nr 1234/2007, oraz potwierdzenie zgodności informacji 

zawartych w tym dokumencie ze stanem faktycznym; 

3)  sprawdzenie sposobu wyrobu i rozlewu wina podlegającego certyfikacji.> 

 

[Art. 89. 

1. Kary pieniężnej, o której mowa w art. 88 ust. 1, nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia 

czynu upłynęło 5 lat. 

2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej 

decyzji o nałożeniu kary. 

3. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 2, przerywa się przez dokonanie pierwszej 

czynności egzekucyjnej, o której ukarany został powiadomiony. 

4. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego 

po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. 

5. Kolejne wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu przedawnienia. 

6. Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.] 
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 89. 

Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 ust. 1, następuje w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 

<Art. 89a. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 749, z poźn. zm.).> 

 


