
Dziennik Ustaw Nr 186 — 9562 — Poz. 1374

1374

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 wrzeÊnia 2006 r.

w sprawie wzoru Êwiadectwa przej´cia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa-
rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór Êwiadectwa przej´cia owo-
ców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y, stano-
wiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64,
Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638. 
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 25 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 1374)

WZÓR



ObjaÊnienia:

Âwiadectwo przej´cia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y jest wystawiane dla jednego gatunku lub odmia-
ny owoców lub warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y. 

Cz´Êci I—IV wype∏nia uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenie przekazujàce owoce lub warzy-
wa nieprzeznaczone do sprzeda˝y. 

Cz´Êç V wype∏niajà jednostki organizacyjne b´dàce odbiorcami owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y wymie-
nione w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmie-
lu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z póên. zm.). 

Cz´Êç VI wype∏nia wojewódzki inspektor jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych lub pracownik Inspekcji upowa˝-
niony do przeprowadzenia kontroli jakoÊci handlowej — w przypadku przeprowadzania kontroli jakoÊci handlowej podczas
dokonywania przej´cia owoców lub warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda˝y.

1) Je˝eli za poÊrednictwem organizacji producentów owoce lub warzywa nieprzeznaczone do sprzeda˝y przekazuje wi´cej
ni˝ jeden producent nieb´dàcy cz∏onkiem tej organizacji, w za∏àczniku podaje si´ dane identyfikacyjne wszystkich tych
producentów.

2) Wype∏nia si´ w przypadku gdy uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie tych organizacji upo-
wa˝ni∏y inny podmiot do dostarczenia nieprzeznaczonych do sprzeda˝y owoców lub warzyw.

3) Wpisuje si´ numer NIP, je˝eli zosta∏ nadany.

4) Podaje si´ w celu okreÊlenia kosztów transportu, o których mowa w art. 16 rozporzàdzenia Komisji (WE) 103/2004 z dnia
21 stycznia 2004 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu
do ustaleƒ interwencyjnych i wycofywania z rynku niektórych produktów w sektorze owoców i warzyw.

5) Kontrol´ jakoÊci handlowej przeprowadza wojewódzki inspektor jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych na za-
sadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 paêdziernika 1996 r. w sprawie wspólnej organiza-
cji rynku owoców i warzyw, w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli
zgodnoÊci norm handlowych majàcych zastosowanie do Êwie˝ych owoców i warzyw oraz w rozporzàdzeniach wykonaw-
czych okreÊlajàcych normy jakoÊci handlowej dla poszczególnych gatunków owoców i warzyw. 

6) Podaje si´ mas´ owoców lub warzyw spe∏niajàcych minimalne wymagania jakoÊciowe w rozumieniu przepisów rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 103/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady wykonania rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do ustaleƒ interwencyjnych i wycofywania z rynku niektórych produktów
w sektorze owoców i warzyw.
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