
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 

o ochronie roślin przed agrofagami 

 

(druk nr 54) 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 

1558, 1751 i 2294) 

 

ZAŁĄCZNIK   

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

UWAGA: 

pominięto część I 

Część 

 

Przedmiot opłaty skarbowej 

 

Stawka 

 

Zwolnienia 

 

1 

 

 2 

 

3 

 

 4 

 

II. 

 

 Wydanie zaświadczenia 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 9 

  

 

 

 [10. Świadectwo: 

 

 

 

  

 

 

 

 1) fitosanitarne dla roślin, 

produktów roślinnych lub 

przedmiotów wyprowadzanych z 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej do państw trzecich] 

<10. Fitosanitarne świadectwo 

20 zł 
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eksportowe lub fitosanitarne 

świadectwo reeksportowe dla 

roślin, produktów roślinnych lub 

innych przedmiotów 

wyprowadzanych do państw 

trzecich lub przemieszczanych 

przez te państwa, lub 

świadectwo przedeksportowe> 

 

 

2) (uchylony) 

UWAGA: 

pominięto ust. 11 – 21 

 

 

  

 

III. 

 

 Wydanie zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 43 c 

 

 

  

 

 

 

 44. Inne niż wymienione w 

niniejszym załączniku zezwolenie 

(pozwolenie, koncesja): 

 

 

 

 1) zezwolenie wydawane 

na podstawie przepisów o 

hodowli zwierząt 

gospodarskich 

 

 

 

 1) na wykonywanie działalności 

gospodarczej 

 

616 zł 

 

 2) zezwolenie na 

ekshumację, przewóz i 

sprowadzenie zwłok 

ludzkich lub ich szczątków 

 

 

 

 2) pozostałe 

 

82 zł 

 

 3) zezwolenie dotyczące 

scalania i zamiany 

gruntów, wspólnot 

gruntowych, mienia 

komunalnego i gminnego, 

służebności gruntowej, 

rozgraniczenia 
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nieruchomości, sprzedaży 

i dzierżawy nieruchomości 

rolnych Skarbu Państwa, 

uporządkowania własności 

gospodarstw rolnych, 

ochrony gruntów rolnych i 

leśnych, melioracji 

użytków rolnych oraz 

związane z realizacją 

przepisów o reformie 

rolnej i osadnictwie 

 

 

 

  

 

 

 

 4) zezwolenie w sprawie 

dotyczącej inwestycji 

jednostek budżetowych 

wydawane na wnioski 

składane przez inwestorów 

zastępczych 

 

 

 

  

 

 

 

 5) zezwolenie w sprawach 

należących do właściwości 

organów celnych - 

wydawane na wniosek 

składany przez osobę 

przekraczającą granicę 

państwową i załatwianych 

w toku kontroli celnej, 

dokonywanej u tej osoby 

podczas przekraczania 

granicy 

 

     6) zezwolenie na 
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   usunięcie drzew lub 

krzewów 

 

 

 

  

 

 

 

 7) zezwolenie na działania 

związane z ochroną 

przyrody, wydawane 

organizacjom 

ekologicznym i 

podmiotom, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4-8 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i 

nauce, działającym na 

rzecz ochrony przyrody 

 

 

 

  

 

 

 

 8) zezwolenie na zajęcie 

pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną 

dróg 

 

 

 

  

 

 

 

 9) pozwolenie na 

lokalizowanie w pasie 

drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń 

niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego 
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 10) zezwolenie na 

przejazd pojazdu 

nienormatywnego 

 

 

 

  

 

 

 

 [11) pozwolenie na 

prowadzenie prac 

naukowo-badawczych lub 

prac nad tworzeniem 

nowych odmian roślin 

uprawnych, z 

wykorzystaniem 

organizmów 

kwarantannowych lub 

roślin, produktów 

roślinnych lub 

przedmiotów porażonych 

przez te organizmy lub 

niespełniających wymagań 

specjalnych, lub których 

wprowadzenie i 

przemieszczanie jest 

zabronione] 

<11) zezwolenie na 

prowadzenie prac nad 

agrofagami> 

 

 

  

 

 

 

 12) zezwolenie na 

działania związane z 

ochroną przyrody, 

wydawane osobom 

fizycznym działającym na 

rzecz ochrony przyrody w 

zakresie czynnej ochrony 
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gatunkowej 

 

 

 

  

 

 

 

 13) zezwolenie wydawane 

osobom fizycznym na 

działania związane z 

płoszeniem i miejscowym 

ograniczaniem populacji 

gatunków zwierząt 

wyrządzających szkody w 

gospodarstwie rolnym, 

leśnym lub rybackim 

nieobjętych 

odszkodowaniem Skarbu 

Państwa 

 

 

 

  

 

 

 

 14) (uchylony) 

 

 

 

 45. W przypadku wydania 

zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

na kilka rodzajów działalności w 

jednej decyzji - za każdy rodzaj 

działalności 

 

100% stawki określonej 

od zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

 

  

 

 

 

 46. Przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana warunków 

wydanego zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji), jeżeli: 

 

 

 

  

 

 

 

 1) dotyczy przedłużenia terminu 

ważności lub rozszerzenia zakresu 

działalności 

 

50% stawki określonej od 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 
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 2) treścią zmiany jest kolejny 

rodzaj działalności 

 

 

 

z zastrzeżeniem ust. 17-19 

 

100% stawki określonej 

od zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

 

  

 

UWAGA: 

pominięto część IV 

 

 

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 

1495) 

Art. 48. 

1. Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 

2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 

30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola 

nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie 

kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

3. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   oznaczenie przedsiębiorcy; 

4)   wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5)   
(5)

 imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem 

zajmowanego stanowiska lub funkcji. 

4. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia. 

5. Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym 

pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów mogą być wykonywane przed upływem terminu 

7 dni, o którym mowa w ust. 2. 

6. Czynności wykonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, związane z pobieraniem próbek 

i dokonywaniem oględzin nie mogą przekraczać jednego dnia roboczego, natomiast 
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czynności związane z dokonywaniem pomiarów nie mogą przekraczać kolejnych 24 

godzin liczonych od chwili rozpoczęcia tych czynności. 

7. Oględziny dokonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, nie mogą dotyczyć treści 

dokumentów. 

8. Z czynności kontrolnych wykonywanych w trybie, o którym mowa w ust. 5, sporządza się 

protokół. 

9. W przypadku podejmowania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 5, 

zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli może być doręczone przedsiębiorcy albo 

osobie przez niego upoważnionej, a w razie nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez 

niego upoważnionej, zawiadomienie może być doręczone zarządzającemu w imieniu 

przedsiębiorcy zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub 

kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przepisy art. 49 

ust. 1 i 10 stosuje się odpowiednio. 

10. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza 

się w protokole kontroli. 

11. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy: 

1)   kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3)   kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660); 

4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska; 

5)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 369); 

6)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o 

których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852); 

7)   kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730); 
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8)   kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 

Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 

125 i 730) w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji 

radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej; 

9)   przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism 

na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione; 

10)  kontrola dotyczy przypadków określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Ordynacja podatkowa; 

11)  kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629 

oraz z 2019 r. poz. 730); 

[12)   kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o ochronie roślin (z. U. z 2019 r. poz. 972);] 

<12) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 

stycznia 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. …);> 

13)  
(6)

 kontrola jest przeprowadzana wyłącznie w celu sprawdzenia wykonania wezwania, 

o którym mowa w art. 21a ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 21a ust. 2, lub 

weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6. 

 

Art. 54. 

1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności 

przedsiębiorcy, z wyłączeniem przypadków, gdy: 

1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio stosowane przepisy prawa 

Unii Europejskiej stanowią inaczej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3)   przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż 

jednej kontroli; 

4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska; 

5)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 
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6)   kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

7)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed 

dokonaniem tego zwrotu; 

8)   przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 

prawa Unii Europejskiej o ochronie konkurencji lub przepisów prawa Unii 

Europejskiej w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej; 

9)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym; 

10)  kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania; 

11)  prowadzona kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych 

uregulowaną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w 

sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 

wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858 oraz z 2019 r. poz. 

694 i 730); 

[12)   kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o ochronie roślin;] 

<12) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 

stycznia 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami;> 

13)  
(7)

 kontrola jest przeprowadzana wyłącznie w celu sprawdzenia wykonania wezwania, 

o którym mowa w art. 21a ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 21a ust. 2, lub 

weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6 [.] <;> 

<14) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900) – w przypadku gdy 

kontrolę tę przeprowadza się bez wcześniejszego uprzedzenia zgodnie z art. 9 ust. 

4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 

marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i 

paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin 
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i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, 

(WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 

2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz 

dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE 

i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 

89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz 

decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. 

Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).> 

2. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub 

innej wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, przepis ust. 1 stosuje się do zakładu lub 

części przedsiębiorstwa. 

3. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola, 

dopuszczalne jest równoczesne wykonanie czynności kontrolnych niezbędnych do 

zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy. 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców 

oraz małych przedsiębiorców. 

5. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ 

kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą 

inny termin przeprowadzenia kontroli. 

 

Art. 62. 

1. Przepisów art. 48-51, art. 54, art. 55 i art. 57 nie stosuje się do działalności gospodarczej 

przedsiębiorców w zakresie: 

[1)   objętym kontrolą związaną z obejmowaniem towarów procedurą celną i powrotnym 

wywozem dokonywaną w urzędzie celno-skarbowym albo miejscu wyznaczonym lub 

uznanym przez organ celny, na podstawie przepisów celnych, albo graniczną kontrolą 

fitosanitarną dokonywaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138);] 

<1) objętym kontrolą związaną z obejmowaniem towarów procedurą celną 

i powrotnym wywozem dokonywaną w urzędzie celno-skarbowym albo miejscu 

wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, na podstawie przepisów celnych, 
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albo graniczną kontrolą fitosanitarną dokonywaną na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami;> 

<1a) objętym kontrolą środków ochrony roślin wprowadzanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o środkach ochrony roślin – w przypadku gdy kontrolę tę przeprowadza się 

zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych 

czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 

żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu 

zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 

1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 

2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 

1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 

97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych);> 

2)   objętym kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich 

korzystających oraz towarów nimi przewożonych, na podstawie: 

a)  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2128, z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125, 642 i 730), 

b)  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

58, 60, 125, 690 i 730), 

c)  ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 

1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730), 

d)  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 

i 730), 

[e)  ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,] 

<e) ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami,> 

f)  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 768 i 730) [;] <,> 
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<g) przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin – 

w przypadku gdy kontrolę tę przeprowadza się zgodnie z art. 10 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 

marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i 

paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia 

roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 

1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 

2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 

1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE 

i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie 

kontroli urzędowych);> 

3)   obejmującym zakup produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na 

podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1930 i 2227 oraz z 2019 r. poz. 1030); 

4)   obejmującym sprzedaż dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż 

obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. 

zm.). 

2. Przepisów art. 48, art. 49, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 57 nie stosuje się do działalności 

gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem weterynaryjnym na 

podstawie: 

1)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1557); 

2)   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122); 

3)   ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 

399 i 959); 

4)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 260); 
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5)   ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 475); 

6)   ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967); 

7)   ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 824); 

8)   ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269); 

9)   ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207, 1669 i 2245). 


