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Na podstawie art. 6 ust. 4 i art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U.
Nr 76, poz. 810) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´:

1) wzór wniosku producenta cukru o przyznanie limi-
tów A i B cukru na dany rok rozliczeniowy, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) wzór wniosku producenta izoglukozy o przyzna-
nie limitów A i B izoglukozy na dany rok rozlicze-
niowy, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia,

3) wzór sprawozdania z produkcji i obrotu cukrem bu-
raczanym w danym roku rozliczeniowym, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, sk∏a-
da si´ w terminie do dnia 15 sierpnia roku kalendarzo-
wego poprzedzajàcego rok, w którym przypada poczà-
tek danego roku rozliczeniowego, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Wnioski dotyczàce pierwszego roku rozliczenio-
wego sk∏ada si´ w terminie do dnia 22 paêdziernika
2001 r.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 3, sk∏a-
da si´ w terminie 30 dni po zakoƒczeniu danego roku
rozliczeniowego.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 3 paêdziernika 2001 r.

w sprawie okreÊlenia wzorów oraz terminów sk∏adania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izo-
glukozy oraz sprawozdaƒ z produkcji i obrotu cukrem buraczanym.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 3 paêdziernika 2001 r. (poz. 1232)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

Piecz´ç wnioskodawcy ..................................................................
(miejscowoÊç, data)

Data wp∏ywu wniosku do Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi .......................

WNIOSEK

o przyznanie limitów A i B cukru na rok rozliczeniowy .....................................................

1. Wnioskodawca ...........................................................................................................................................................
(pe∏na nazwa)

2. Siedziba i adres wnioskodawcy:
ulica ......................................................................... kod pocztowy .............................
miejscowoÊç ........................................................................
telefon ..........................................
telefax .............................. telex ...........................................
poczta elektroniczna ............................................................

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sàdowym ....................................................................

4. Numer identyfikatora statystycznego (REGON) ..........................................................

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) .........................................................................

6. Limit produkcji cukru przyznany na kampani´ 2001/2002:
w kwocie A ...................................................................................................... tys. ton
w kwocie B ...................................................................................................... tys. ton.

7. Wydatek cukru uzyskany w kampanii 2001/2002*) .................................................%
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8. WielkoÊç produkcji cukru w kampanii 2001/2002*) ...................................... tys. ton.

9. IloÊç zawartych umów kontraktacyjnych w roku poprzedzajàcym dany rok rozliczeniowy, na który jest
przyznany limit:
1) na buraki w kwocie A ......................... powierzchnia uprawy .......................... ha

zakontraktowano ................................ tys. ton buraków cukrowych
2) na buraki w kwocie B ......................... powierzchnia uprawy .......................... ha

zakontraktowano ................................ tys. ton buraków cukrowych.

10. Informacje dotyczàce roku rozliczeniowego poprzedzajàcego rok rozliczeniowy, w którym jest sk∏adany
wniosek:
1) produkcja cukru ogó∏em ............................................................................. tys. ton
2) zapasy poczàtkowe na dzieƒ 1 lipca*) ....................................................... tys. ton
3) zapasy przeniesione z poprzedniego roku rozliczeniowego*) ................. tys. ton
4) import ........................................................................................................... tys. ton
5) sprzeda˝ cukru ogó∏em ............................................................................... tys. ton
w tym:

a) na rynek wewn´trzny ............................................................................. tys. ton
b) na eksport z dop∏atami ........................................................................... tys. ton
c) na eksport bez dop∏at ............................................................................. tys. ton

6) zapasy koƒcowe na dzieƒ 30 czerwca*) .................................................... tys. ton
7) cukier przeniesiony na nast´pny rok rozliczeniowy (cz´Êç produkcji cu-

kru C przeniesiona w ci´˝ar limitu A i B) ................................................... tys. ton.

11. Data z∏o˝enia w Agencji Rynku Rolnego sprawozdania z produkcji i obrotu cukrem za poprzedni rok
rozliczeniowy*) .............................................................

12. Posiadane przez wnioskodawc´ Êrodki produkcji umo˝liwiajàce wytworzenie cukru buraczanego:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

................................................................
(imi´, nazwisko i podpis

osoby upowa˝nionej)

———————
*) Nie dotyczy pierwszego roku rozliczeniowego.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

Piecz´ç wnioskodawcy ..................................................................
(miejscowoÊç, data)

Data wp∏ywu wniosku do Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi .......................

WNIOSEK

o przyznanie limitów A i B izoglukozy na rok rozliczeniowy .....................................................

1. Wnioskodawca ...........................................................................................................................................................
(pe∏na nazwa)

2. Siedziba i adres wnioskodawcy:

ulica ......................................................................... kod pocztowy .............................

miejscowoÊç ........................................................................

telefon ..........................................

telefax .............................. telex ...........................................

poczta elektroniczna ............................................................

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sàdowym ....................................................................

4. Numer identyfikatora statystycznego (REGON) .........................................................

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ........................................................................

6. Tytu∏ prawny wnioskodawcy do nieruchomoÊci (obiektów produkcyjnych), w których ma byç prowadzona
produkcja izoglukozy ................................................................................................................................................

7. WielkoÊç sprzeda˝y na rynek krajowy w roku kalendarzowym*):

rok 2000 .................................................../....................................................... tys. ton

rok 2001**) ............................................./........................................................ tys. ton.

8. WielkoÊç sprzeda˝y na rynek krajowy*):

od dnia 1 paêdziernika 1999 r. do dnia 30 wrzeÊnia 2000 r. ............/............ tys. ton

od dnia 1 paêdziernika 2000 r. do dnia 30 wrzeÊnia 2001 r. ............/............ tys. ton.

9. WielkoÊç produkcji*):

w roku kalendarzowym 2000 ................................/........................................ tys. ton

od dnia 1 paêdziernika 1999 r. do dnia 30 wrzeÊnia 2000 r. ............/............ tys. ton

od dnia 1 paêdziernika 2000 r. do dnia 30 wrzeÊnia 2001 r. ............/............ tys. ton.

10. WielkoÊç produkcji z przeznaczeniem na eksport*):

w roku kalendarzowym 2000 ................................/........................................ tys. ton

od dnia 1 paêdziernika 1999 r. do dnia 30 wrzeÊnia 2000 r. ............/............ tys. ton

od dnia 1 paêdziernika 2000 r. do dnia 30 wrzeÊnia 2001 r. ............/............ tys. ton.
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11. Informacje dotyczàce roku rozliczeniowego poprzedzajàcego rok rozliczeniowy, w którym jest sk∏adany wnio-
sek:

1) zapasy poczàtkowe na dzieƒ 1 lipca *)**) ......................./........................ tys. ton

2) produkcja ogó∏em*) ................................................/.................................. tys. ton

3) sprzeda˝ ogó∏em*) .................................................../................................. tys. ton

a) na rynek wewn´trzny*)**) ................................./.................................. tys. ton

b) na eksport z dop∏atami*)**) ............................../.................................. tys. ton

c) na eksport bez dop∏at*)**) ................................./.................................. tys. ton

4) zapasy koƒcowe na dzieƒ 30 czerwca*)**) ......................./...................... tys. ton

5) Êrednia cena zbytu netto w z∏ ogó∏em ........................................................... z∏/kg

w tym**):

a) izoglukozy A ................................................................................................ z∏/kg

b) izoglukozy B ................................................................................................ z∏/kg

c) izoglukozy C ................................................................................................ z∏/kg.

12. Posiadane przez wnioskodawc´ Êrodki produkcji umo˝liwiajàce wytworzenie izoglukozy:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................
(imi´, nazwisko i podpis

osoby upowa˝nionej)

————————
**) W przeliczeniu na suchà substancj´ zawartà w 42% roztworze fruktozy.
**) Nie dotyczy pierwszego roku rozliczeniowego.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

Piecz´ç producenta ..................................................................
(miejscowoÊç, data)

SPRAWOZDANIE
Z PRODUKCJI I OBROTU CUKREM BURACZANYM

w roku rozliczeniowym 200.../200... r.

1. Producent ...................................................................................................................................................................
(pe∏na nazwa)

2. Siedziba i adres producenta:
ulica ......................................................................... kod pocztowy .............................
miejscowoÊç ........................................................................
telefon ..........................................
telefax .............................. telex ...........................................
poczta elektroniczna ............................................................

Uwaga: Nie wype∏niaç zaciemnionych pól.

Wyszczególnienie Ogó∏em 
(w tonach)

Cukier A 
(w tonach)

Cukier B 
(w tonach)

Cukier C 
(w tonach)

Przyznany limit

Zapasy poczàtkowe***) 
na dzieƒ 1 lipca .................... r.
w tym:

cukier przeniesiony z poprzedniego roku
rozliczeniowego*) (cz´Êç produkcji cukru C
przeniesiona w ci´˝ar limitu A i B)

Produkcja

Import

Sprzeda˝ ogó∏em

w tym:

1) na rynek wewn´trzny

2) na eksport z dop∏atami

3) na eksport bez dop∏at

Zapasy koƒcowe 
na dzieƒ 30 czerwca ........... r.

w tym:

cukier przeniesiony na nast´pny rok
rozliczeniowy (cz´Êç produkcji cukru C
przeniesiona w ci´˝ar limitu A i B)
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................................................................
(imi´, nazwisko i podpis

osoby upowa˝nionej)

———————
***) Nie dotyczy pierwszego roku rozliczeniowego.
***) Ârednia wielkoÊç z danego roku rozliczeniowego.
***) W przypadku pierwszego roku rozliczeniowego — na dzieƒ 1 paêdziernika.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka WielkoÊç

1 Mar˝a przetwórcza:**)

1) dla cukru A z∏/t %

2) dla cukru B z∏/t %

3) dla cukru C z∏/t %

2 Wydatek cukru**) %

3 IloÊç wyprodukowanej melasy tona

4 IloÊç sprzedanej melasy 
(w kraju i na eksport) tona

5 Przychody ze sprzeda˝y melasy 
(w kraju i z eksportu) z∏

6 Koszt transportu buraków
cukrowych do producenta cukru z∏


