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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

 

(druk nr 800 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I 

PRZETWORÓW MLECZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272)  

 

Art. 15. 

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 kwoty indywidualnej 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 kwoty indywidualnej 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. 
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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 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.] 

<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 całości albo części kwoty indywidualnej przeznaczonej dla 

dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich otrzymanej z krajowej 

rezerwy.> 

6. (uchylony). 

 

Art. 22. 

1. Prawo do kwoty indywidualnej lub jej części może być zbywane wyłącznie producentowi, 

w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga 

zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora 

oddziału terenowego Agencji. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy 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 

każdej ze stron umowy; 

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 każdej ze stron 

umowy; 

3)   numer rejestracyjny każdej ze stron umowy nadany przez Agencję, o ile został nadany; 

4)   numer rachunku bankowego każdej ze stron umowy; 

5)   informację o miejscu położenia gospodarstwa każdej ze stron umowy; 

6)   wskazanie podmiotu skupującego, do którego strony umowy dostarczają lub 

zamierzają dostarczać mleko; 

7)   datę podpisania umowy; 
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8)   dane o wielkości kwoty indywidualnej będącej przedmiotem umowy, z podaniem 

referencyjnej zawartości tłuszczu; 

9)   informację o ilości mleka wprowadzonego do obrotu lub mleka wykorzystanego do 

produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu według stanu na dzień 

podpisania umowy, zgodnie z informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 

ust. 1; 

10)  informację o wysokości kwoty indywidualnej pozostałej do wykorzystania, zgodnie z 

informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego 

danego roku kwotowego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję. 

5. (uchylony). 

6. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, może być tylko niewykorzystana w danym 

roku kwotowym kwota indywidualna. 

7. Zbywca prawa do kwoty indywidualnej lub jej części, będący dostawcą hurtowym, w 

terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedkłada kopię tej umowy podmiotowi 

skupującemu. 

8. Po otrzymaniu kopii umowy podmiot skupujący jest obowiązany do wystawienia zbywcy, 

o którym mowa w ust. 7, zaświadczenia o stopniu wykorzystania kwoty indywidualnej 

zadeklarowanej w celu dostarczenia do tego podmiotu skupującego, według stanu na dzień 

zawarcia umowy. 

9. (uchylony). 

10. Zbywca będący dostawcą hurtowym niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia, o 

którym mowa w ust. 8, jest obowiązany do dostarczenia go wraz z kopią umowy, o której 

mowa w ust. 1, oraz wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, właściwemu miejscowo 

dyrektorowi oddziału terenowego Agencji. 

11. Zbywca będący dostawcą bezpośrednim niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa 

w ust. 1, jest obowiązany do dostarczenia jej kopii wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 2, właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji. 

[12. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 5 % kwoty indywidualnej 

stanowiącej przedmiot umowy, po zaokrągleniu do liczby całkowitej, jednak w ilości nie 

mniejszej niż jeden kilogram, przechodzi do krajowej rezerwy.] 

13. Zbywca prawa do kwoty indywidualnej lub jej części nie może otrzymać kwoty 

indywidualnej z krajowej rezerwy przed upływem 5 lat od dnia zbycia. 

14. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. 

 

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 kwoty 

indywidualnej przysługującej każdej ze stron umowy; 
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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 kwoty indywidualnej została zawarta 

między producentami, których miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się na 

obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora oddziału terenowego 

Agencji. 

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] 

<2) producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy 

przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich, przed 

upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, złoży 

wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia albo oddania w używanie całości kwoty 

indywidualnej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich 

stanowiącej własność producenta, której wielkość odpowiada wielkości kwoty 

indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy, 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. 

 

 

 

 

 


