
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´:

1) wykaz produktów i grup produktów, dla których
mogà byç utworzone grupy producentów rolnych
— stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia,

2) minimalnà rocznà wielkoÊç produkcji towarowej
grupy producentów rolnych, która wynosi co naj-
mniej 200 000 z∏otych netto,

3) minimalnà liczb´ cz∏onków grupy producentów rol-
nych, która wynosi co najmniej 5.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogà byç utworzone grupy producentów rol-
nych, minimalnej rocznej wielkoÊci produkcji towarowej oraz minimalnej liczby cz∏onków grupy producen-

tów rolnych.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 292)

1) konie ˝ywe rzeêne,

2) mi´so koƒskie — Êwie˝e, ch∏odzone lub mro˝one,

3) byd∏o ˝ywe,

4) mi´so wo∏owe Êwie˝e — ch∏odzone lub mro˝one,

5) trzoda chlewna ˝ywa,

6) mi´so wieprzowe — Êwie˝e, ch∏odzone lub mro˝o-
ne,

7) drób domowy ˝ywy,

8) mi´so i jadalne podroby z drobiu — Êwie˝e, ch∏o-
dzone lub mro˝one,

9) króliki domowe ˝ywe,

10) mi´so królicze i jadalne podroby królicze — Êwie˝e,
ch∏odzone lub mro˝one,

11) mleko,

12) jaja ptasie,

13) ziemniaki — Êwie˝e lub ch∏odzone,

14) buraki cukrowe,

15) szyszki chmielowe,

16) miód naturalny,

17) liÊcie tytoniu suszone.

1. WYKAZ PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH MOGÑ BYå UTWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH:

2. WYKAZ GRUP PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH MOGÑ BYå UTWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH:

1) owce, kozy — ˝ywe,

2) mi´so baranie, kozie — Êwie˝e, ch∏odzone lub mro-
˝one,

3) ryby ˝ywe s∏odkowodne,

4) ryby s∏odkowodne — Êwie˝e, ch∏odzone lub mro˝o-
ne,

5) owoce i warzywa,

6) owoce,

7) warzywa,

8) owoce przeznaczone dla przetwórstwa,

9) warzywa przeznaczone dla przetwórstwa,

10) owoce i warzywa przeznaczone dla przetwórstwa,

11) grzyby jadalne,

12) orzechy — w∏oskie, laskowe,

13) ziarno zbó˝,

14) nasiona roÊlin oleistych,

15) len, konopie — uprawiane na w∏ókno,

16) roÊliny zielne (lecznicze),

17) kwiaty Êwie˝e — ci´te, doniczkowe,

18) ozdobne roÊliny ogrodnicze, szkó∏karstwo roÊlin —
sadowniczych, ozdobnych,

19) materia∏ siewny.


