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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. 
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oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 
 

(druk nr 96) 

 
USTAWA 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, z 2010 

r. Nr 148, poz. 990 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) 

 
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. 

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; 

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

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; 
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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) (uchylony); 
2) (uchylony); 
3) kopię decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi 

skupującemu; 
[4) kopię umowy z bankiem lub oświadczenie 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 kwoty indywidualnej, 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 kwotę indywidualną; 
6) (uchylony). 

[5a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, 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.] 

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

 
Art. 10. 

1. Podmiot skupujący jest obowiązany do: 
1) skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających kwoty indywidualne dla 

dostaw, zwanych dalej "dostawcami hurtowymi"; 
2) prowadzenia ewidencji dostawców hurtowych, dostarczających mleko do tego 

podmiotu, zawierającej: 
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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 kwot indywidualnych, z 
uwzględnieniem zmian tych ilości związanych ze zbyciem, oddaniem w 
używanie, konwersją, dziedziczeniem lub zwiększeniem tych ilości w 
związku z przyznaniem kwot indywidualnych z krajowej rezerwy kwoty 
krajowej, zwanych dalej "kwotami indywidualnymi 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;] 

[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;] 

<3) przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie 
do 25. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc: 

a) informacji, o których mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze – tiret trzecie, 
b) zbiorczych zestawień, które zawierają dane o łącznej ilości mleka 

przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego 
przez poszczególnych dostawców hurtowych od początku danego roku 
kwotowego w ilości przekraczającej kwoty indywidualne przysługujące na 
dany dzień roku;> 

4) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, 
informacji za poprzedni miesiąc o: 

a) wielkości kwoty indywidualnej przysługującej na dany dzień roku, według stanu 
na ostatni dzień danego miesiąca, 
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b) referencyjnej zawartości tłuszczu w mleku objętym kwotą indywidualną 
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 kwoty 
indywidualnej przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu 
dostarczenia do danego podmiotu skupującego[;]<,> 

<h) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu 
dostarczonego podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od 
początku danego roku kwotowego w ilości przekraczającej kwotę 
indywidualną przysługującą na dany dzień roku;> 

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 



- 5 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego dokonuje oszacowania ilości mleka 
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 kwot indywidualnych przysługujących na 
dany dzień roku. 

 
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; 
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 
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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. W przypadku gdy przedmiotem zbycia jest cała niewykorzystana kwota indywidualna, 
podmiot skupujący nalicza i pobiera zaliczki, o których mowa w art. 33 ust. 2, od zbywcy, 
o którym mowa w ust. 7, za każdy kilogram mleka dostarczonego do tego podmiotu 
skupującego od dnia zawarcia umowy.] 

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. 33. 

1. W przypadku przekroczenia kwoty krajowej przeznaczonej dla dostawców hurtowych 
albo dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku kwotowym wprowadził do 
obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej kwotę indywidualną 
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 kwoty indywidualnej, przysługującej tym producentom na 
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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 kwotę indywidualną 
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 kwoty indywidualnej przysługującej na dany dzień roku 
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 kwotę indywidualną w trakcie trwania roku kwotowego i ilość mleka 
wprowadzonego do obrotu nie przekracza kwoty indywidualnej 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 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, 
podmioty skupujące są obowiązane przestać: 

1) dostawcom hurtowym - informacje o: 
a) ilości mleka dostarczonego przez tych dostawców, przeliczonego na mleko o 

referencyjnej zawartości tłuszczu, w ilości przekraczającej kwotę indywidualną 
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 kwoty indywidualne przysługujące na dany dzień roku, 

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek. 
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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 kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według 
stanu na ostatni dzień roku kwotowego.] 

 
[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 kwot indywidualnych 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 kwota krajowa 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. 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. 
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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.] 

<Art. 36. 
1. W odniesieniu do dostawców hurtowych, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów 

terenowych Agencji do dnia 15 września, na podstawie informacji, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 5: 

1) dokonują rozliczenia wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących 
na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego; 

2) ustalają, w drodze decyzji, po uwzględnieniu krajowego współczynnika 
realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, wysokość należnych opłat; 

3) przesyłają do podmiotów skupujących, także w wersji elektronicznej, zbiorcze 
informacje o wysokości należnych opłat. 

2. Dostawca hurtowy, w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym 
mowa w pkt 1 załącznika, jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu 
opłaty ustalonej w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, 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. 

4. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości opłaty, 
o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot skupujący może rozłożyć opłatę na raty.  

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
6. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, 

obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest podmiot 
skupujący wskazany w tej decyzji.> 

 
[Art. 38. 

Od decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 2 i art. 37 ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa 
Agencji.] 

<Art. 38. 
Od decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1, przysługuje odwołanie 
do Prezesa Agencji.> 

 
Art. 40. 

[1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłat, dopłat i zaliczek na poczet opłaty 
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, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.] 

<1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłat 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, z 
zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.> 
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2. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, 
przysługują: 

1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji - jako organowi pierwszej instancji; 
2) Prezesowi Agencji - jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału 

terenowego Agencji. 
3. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 

[Art. 41. 
Wpływy z tytułu opłat wynikające z rozliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1, 
Agencja przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa.] 

<Art. 41. 
Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1, Agencja 
przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa.> 
 

 

USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. O ZMIANIE USTAWY O ORGANIZACJI RYNKU 

MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (Dz. U. Nr 148, poz. 990) 

 
[Art. 9. 

1. Podmioty skupujące wpisane do rejestru podmiotów skupujących mleko na podstawie art. 
4 ustawy wymienionej w art. 1 przekazują Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informację 
o numerze posiadanego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy 
wymienionej w art. 1, oraz kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące 
prowadzenia tego rachunku, w terminie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 maja 2012 
r. 

2. W przypadku nieprzekazania w terminie, o którym mowa w ust. 1, informacji o numerze 
posiadanego rachunku bankowego i kopii umowy z bankiem lub zaświadczenia 
dotyczącego prowadzenia tego rachunku, Prezes Agencji Rynku Rolnego wykreśla, w 
drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów skupujących mleko. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 
spraw rynków rolnych.] 

 
[Art. 12. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 ustawy, o której 
mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.] 

<Art. 12. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 ustawy, o której 
mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.> 


