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Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa-
rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52,
poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Cz∏onek organizacji producentów owoców
i warzyw uznanej dla jednej grupy produktów, okreÊ-
lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organi-
zacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku

tytoniu oraz rynku suszu paszowego, mo˝e dokonaç
sprzeda˝y konsumentom, na ich w∏asne potrzeby, nie
wi´cej ni˝ 20 % wolumenu jego produkcji bezpoÊred-
nio w jego gospodarstwie lub poza nim. 

§ 2. Cz∏onek organizacji producentów owoców
i warzyw uznanej dla dwóch lub wi´cej grup produk-
tów, okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r.
o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmie-
lu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, mo˝e
dokonaç sprzeda˝y konsumentom, na ich w∏asne po-
trzeby, nie wi´cej ni˝ 25 % wolumenu jego produkcji
bezpoÊrednio w jego gospodarstwie lub poza nim. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie maksymalnej cz´Êci produkcji lub produktów kwalifikujàcych si´ do sprzeda˝y konsumentom
na ich w∏asne potrzeby

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).


