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Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca
2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U.
Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, z 2004 r.
Nr 34, poz. 292 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych
danych rynkowych (Dz. U. Nr 192, poz. 1971 oraz
z 2006 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 193, poz. 1426) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) cukru, pasz oraz produktów rolnictwa ekolo-
gicznego — w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz w pkt 2;”;

2) w § 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kg cukru wyprodukowanego w ramach
kwoty produkcyjnej oraz poza tà kwotà, ze
wskazaniem pojemnoÊci opakowaƒ;”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) kg mi´sa wo∏owego lub wieprzowego
w elementach, b´dàcego produktem rol-
nictwa ekologicznego; 

2b) kg lub sztuk´ owoców lub warzyw, b´dà-
cych produktami rolnictwa ekologiczne-
go;”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 100 sztuk jaj:

a) spo˝ywczych wed∏ug klas jakoÊci handlo-
wej okreÊlonych w przepisach Unii Euro-
pejskiej2),

b) b´dàcych produktami rolnictwa ekolo-
gicznego;”,

d) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) litr mleka b´dàcego produktem rolnictwa
ekologicznego.”;

3) w § 6 uchyla si´ pkt 7;

4) w § 11:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) w odniesieniu do rynku cukru — liczba ton
sprzedanego cukru wyprodukowanego
w ramach kwoty produkcyjnej oraz poza tà
kwotà, wraz ze wskazaniem pojemnoÊci
opakowaƒ;”,

b) dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:

„16) w odniesieniu do rynku produktów rolnic-
twa ekologicznego — liczba:

a) kg sprzedanego mi´sa wo∏owego lub
wieprzowego w elementach, 

b) litrów sprzedanego mleka, 

c) sztuk sprzedanych jaj, 

d) kg lub sztuk sprzedanych owoców lub
warzyw.”;

5) w § 12:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) baraniny — przekazujà przedsi´biorcy
dzia∏ajàcy na tym rynku;”,

— dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) cukru — przekazujà producenci cukru.”,

b) w ust. 2 dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) produktów rolnictwa ekologicznego, je˝eli
przedsi´biorcy posiadajà wa˝ny certyfikat
zgodnoÊci wydany przez upowa˝nione jed-
nostki certyfikujàce, zgodnie z przepisami
o rolnictwie ekologicznym.”;

6) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) miesiàc kalendarzowy — w odniesieniu do
rynku cukru, rynku pasz, rynku chmielu, ryn-
ku w∏ókna lnianego i konopnego, rynku pro-
duktów rolnictwa ekologicznego oraz rynku
mleka dla ceny skupu.”,

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) do 20. dnia miesiàca, po up∏ywie okresu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dla rynku cu-
kru, rynku chmielu, rynku w∏ókna lnianego
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

———————
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).

2) Rozporzàdzenie (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paêdziernika
2007 r. ustanawiajàce wspólnà organizacj´ rynków rol-
nych oraz przepisy szczegó∏owe dotyczàce niektórych pro-
duktów rolnych (rozporzàdzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1,
z póên. zm.).
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i konopnego, rynku produktów rolnictwa
ekologicznego oraz w odniesieniu do ceny
skupu — dla rynku mleka;”;

7) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) cz´Êç XI otrzymuje brzmienie:

„XI. Rynek cukru

Cukier, dla którego jest ustalana cena sprze-
da˝y:

1) cukier wyprodukowany w ramach kwoty
produkcyjnej;

2) cukier wyprodukowany poza kwotà produk-
cyjnà.”,

b) dodaje si´ cz´Êç XVI w brzmieniu:

„XVI. Rynek produktów rolnictwa ekologicznego

Produkty rolnictwa ekologicznego, dla których
jest ustalana cena sprzeda˝y: 

1) mi´so wo∏owe w elementach;

2) mi´so wieprzowe w elementach;

3) mleko krowie, owcze i kozie;

4) jaja;

5) owoce lub warzywa, z podzia∏em na po-
szczególne gatunki.”.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


