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Rozdzia∏ I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady regulacji rynku bura-
ków cukrowych i cukru, obejmujàce produkcj´ i obrót
nast´pujàcymi produktami:

1) burakami cukrowymi,

2) cukrem buraczanym, cukrem trzcinowym w ka˝dej
formie, w tym cukrem inwertowanym,

3) izoglukozà,

4) syropem inulinowym,

5) melasà,

6) cukrem i syropem klonowym,

7) sztucznym miodem mieszanym lub niemieszanym
z miodem naturalnym,

8) karmelem,

9) cukrami smakowymi i barwionymi,

10) wys∏odkami i innymi odpadami z produkcji cukru,

11) smakowymi lub barwionymi syropami z cukru, izo-
glukozy i inuliny,

12) innymi cukrami i syropami.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) cukry bia∏e — cukry bez dodatków smakowych lub
barwników, zawierajàce w stanie suchym co naj-
mniej 99,5% sacharozy oznaczonej metodà polary-
metrycznà,

2) cukry surowe — cukry bez dodatków smakowych
lub barwników, zawierajàce w stanie suchym
mniej ni˝ 99,5% sacharozy oznaczonej metodà po-
larymetrycznà,

3) producent cukru — przedsi´biorc´ w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i Nr 67, poz. 679) b´dàce-
go posiadaczem Êrodków produkcji umo˝liwiajà-
cych wytworzenie cukru buraczanego,

4) producent izoglukozy — przedsi´biorc´ w rozumie-
niu ustawy, o której mowa w pkt 3, b´dàcego po-
siadaczem Êrodków produkcji umo˝liwiajàcych
wytworzenie izoglukozy,

5) producent syropu inulinowego — przedsi´biorc´
w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 3, b´-
dàcego posiadaczem Êrodków produkcji umo˝li-
wiajàcych wytworzenie syropu inulinowego,

6) plantator buraków cukrowych — posiadacza grun-
tu rolnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

który na tym gruncie uprawia buraki cukrowe na
podstawie umowy kontraktacji zawieranej z produ-
centem cukru, 

7) rok rozliczeniowy — okres od 1 lipca do 30 czerwca
roku nast´pnego, na który dokonuje si´ bilansu
produkcji, krajowego zu˝ycia, zapasów, eksportu
i importu cukru oraz ustala si´ ceny, op∏aty, dop∏a-
ty, kwoty i limity, z zastrze˝eniem art. 21, 

8) kwota A cukru, kwota A izoglukozy i kwota A syro-
pu inulinowego — iloÊç odpowiednio cukru bura-
czanego, izoglukozy i syropu inulinowego, jaka
mo˝e byç wprowadzona na rynek krajowy w okre-
sie roku rozliczeniowego,

9) kwota B cukru, kwota B izoglukozy i kwota B syro-
pu inulinowego — iloÊç odpowiednio cukru bura-
czanego, izoglukozy i syropu inulinowego, jaka
mo˝e byç wprowadzona na rynek krajowy albo wy-
eksportowana z dop∏atami w okresie roku rozlicze-
niowego,

10) limit A i B cukru, limit A i B izoglukozy oraz limit
A i B syropu inulinowego — przyznanà odpowied-
nio producentowi cukru, izoglukozy i syropu inuli-
nowego cz´Êç kwot A i B cukru, izoglukozy albo sy-
ropu inulinowego,

11) cukier A i B, izoglukoza A i B oraz syrop inulinowy
A i B — odpowiednio cukier buraczany, izoglukoz´
i syrop inulinowy wyprodukowane przez produ-
centa w ramach przyznanych mu limitów A i B,

12) cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C — odpo-
wiednio cukier buraczany, izoglukoz´ i syrop inuli-
nowy, wyprodukowane przez producenta ponad
przyznane limity A i B lub przez producenta, które-
mu nie przyznano limitów A i B,

13) buraki A, buraki B i buraki C — buraki cukrowe
przetworzone odpowiednio na cukier A, cukier
B i cukier C,

14) izoglukoza — produkt uzyskany z glukozy lub jej
polimerów o zawartoÊci wagowo co najmniej 10%
fruktozy w suchej masie,

15) syrop inulinowy — bezpoÊredni produkt otrzyma-
ny przez hydroliz´ inuliny lub oligofruktoz, zawie-
rajàcy wagowo w suchej masie co najmniej 10%
fruktozy w postaci wolnej lub sacharozy,

16) op∏aty cukrowe — op∏aty od iloÊci wyprodukowa-
nego cukru A i B, izoglukozy A i B oraz syropu inu-
linowego A i B, wnoszone przez producentów
i przeznaczone na pokrycie kosztów dop∏at do eks-
portu cukru B, izoglukozy B i syropu inulinowe-
go B,

17) prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych —
uprawnienie plantatora buraków cukrowych do
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dostarczenia okreÊlonej iloÊci buraków cukrowych
do okreÊlonego miejsca odbioru przyznane przez
komisj´ mieszanà,

18) komisja mieszana — podmiot dzia∏ajàcy przy pro-
ducencie cukru, na zasadach okreÊlonych przez Ko-
misj´ Porozumiewawczà do Spraw Cukru i wyko-
nujàcy zadania wynikajàce z Porozumienia Bran˝o-
wego.

Rozdzia∏ II

Komisja Porozumiewawcza do Spraw Cukru

Art. 3. 1. Tworzy si´ Komisj´ Porozumiewawczà do
Spraw Cukru, zwanà dalej „Komisjà Porozumiewaw-
czà”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych po-
wo∏uje i odwo∏uje cz∏onków Komisji Porozumiewaw-
czej. 

3. Komisja Porozumiewawcza sk∏ada si´ z 12 cz∏on-
ków, w tym:

1) 6 przedstawicieli plantatorów buraków cukrowych,

2) 6 przedstawicieli producentów cukru

— zg∏oszonych przez zwiàzki zawodowe rolników
i spo∏eczno-zawodowe organizacje rolników oraz
przez producentów cukru.

4. Kadencja Komisji Porozumiewawczej trwa 4 lata.

5. Cz∏onek Komisji Porozumiewawczej mo˝e byç
odwo∏any na wniosek organizacji, której jest reprezen-
tantem.

6. Komisja Porozumiewawcza dzia∏a na podstawie
regulaminu, nadanego przez Prezesa Rady Ministrów,
w drodze rozporzàdzenia.

7. Regulamin okreÊli w szczególnoÊci tryb powo∏y-
wania i odwo∏ywania cz∏onków Komisji Porozumie-
wawczej, cz´stotliwoÊç posiedzeƒ, sposób podejmo-
wania uchwa∏, a tak˝e zasady podzia∏u kosztów dzia∏a-
nia tej Komisji.

8. Do zadaƒ Komisji Porozumiewawczej nale˝y: 

1) ustalanie, w trybie przewidzianym przez regula-
min, szczegó∏owych zasad wspó∏pracy mi´dzy
producentami cukru i plantatorami buraków cu-
krowych, które przyjmujà form´ Porozumienia
Bran˝owego,

2) reprezentowanie interesów plantatorów i produ-
centów cukru wobec ministra w∏aÊciwego do
spraw rynków rolnych, Prezesa Agencji Rynku Rol-
nego i innych organów administracji publicznej,
a w szczególnoÊci opiniowanie:

a) propozycji ceny interwencyjnej cukru, ceny pod-
stawowej buraków cukrowych oraz cen mini-
malnych buraków cukrowych,

b) sprawozdaƒ Prezesa Agencji Rynku Rolnego do-
tyczàcych kosztów dop∏at do eksportu,

c) decyzji o podziale limitów, o której mowa w art. 8
ust. 7, 

d) wysokoÊci op∏at cukrowych,

3) okreÊlenie zakresu dzia∏ania i trybu powo∏ywania
komisji mieszanej, dzia∏ajàcej przy producencie cu-
kru, w sk∏ad której wchodzà w równej liczbie przed-
stawiciele plantatorów buraków cukrowych
i przedstawiciele w∏aÊciwego producenta cukru,

4) kontrola przestrzegania ustaleƒ zawartych w Poro-
zumieniu Bran˝owym.

9. Porozumienie Bran˝owe okreÊla w szczególno-
Êci:

1) zasady przyznawania prawa do uprawy i dostawy
buraków cukrowych dla poszczególnych plantato-
rów, odpowiednio do przyznanego producentowi
limitu A i B cukru, oraz zasady zbywania tego pra-
wa,

2) baz´ dostawy i jakoÊç standardowà buraków cukro-
wych, 

3) warunki produkcji i organizacji dostaw buraków cu-
krowych,

4) warunki odbioru buraków cukrowych i zap∏aty za
nie.

10. TreÊç Porozumienia Bran˝owego mo˝e byç
zmieniana na podstawie protoko∏ów dodatkowych do
Porozumienia Bran˝owego.

11. Porozumienie Bran˝owe stanowi za∏àcznik do
umowy kontraktacji buraków cukrowych, zawieranej
pomi´dzy producentem cukru a plantatorem buraków
cukrowych, z zastrze˝eniem ust. 12.

12. Je˝eli Komisja Porozumiewawcza nie uzgodni
Porozumienia Bran˝owego w terminie do 6 miesi´cy
przed dniem rozpocz´cia roku rozliczeniowego, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, w drodze roz-
porzàdzenia, okreÊli treÊç za∏àcznika do umowy kon-
traktacji zawieranej pomi´dzy producentem cukru
a plantatorem buraków cukrowych, rozstrzygajàcego
w zakresie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1—4, i zapew-
niajàcego ochron´ interesów stron umowy.

Art. 4. Przy producencie cukru dzia∏a komisja mie-
szana, której zadaniem jest ocena przestrzegania zasad
okreÊlonych w Porozumieniu Bran˝owym oraz ustala-
nie dla poszczególnych plantatorów, wynikajàcych
z prawa do uprawy i dostawy, oznaczonej iloÊci i miej-
sca dostawy buraków cukrowych.

Rozdzia∏ III

Kwoty i limity produkcji cukru, izoglukozy i syropu
inulinowego

Art. 5. Kwoty A i B cukru, kwoty A i B izoglukozy
oraz kwoty A i B syropu inulinowego na dany rok roz-
liczeniowy okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, Rada Mi-
nistrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw ryn-
ków rolnych z∏o˝ony, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa
Agencji Rynku Rolnego i Komisji Porozumiewawczej,
w terminie do dnia 1 sierpnia roku kalendarzowego po-
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przedzajàcego ten, w którym przypada poczàtek dane-
go roku rozliczeniowego.

Art. 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych, w drodze decyzji, w terminie do dnia 1 listopada
roku kalendarzowego poprzedzajàcego ten, w którym
przypada poczàtek roku rozliczeniowego, przyznaje
producentom cukru limity A i B cukru na ten rok rozli-
czeniowy.

2. Limity, o których mowa w ust. 1, przyznawane sà
na wniosek producentów cukru w drodze podzia∏u od-
powiednio kwoty A cukru i kwoty B cukru proporcjo-
nalnie do udzia∏u limitów A i B przyznanych im przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych na
kampani´ 2001/2002 w kwotach A i B cukru ustalonych
przez Rad´ Ministrów na t´ kampani´.

3. Producent cukru, któremu przyznano limity A i B,
jest obowiàzany z∏o˝yç w Agencji Rynku Rolnego,
w terminie 30 dni po zakoƒczeniu roku rozliczeniowe-
go, sprawozdanie z produkcji i obrotu cukrem buracza-
nym, obejmujàce w szczególnoÊci wysokoÊç mar˝y
przetwórczej, wydatek cukru, przychody ze sprzeda˝y
melasy oraz koszty transportu buraków cukrowych.

4. Wzory oraz terminy sk∏adania wniosków i spra-
wozdaƒ, o których mowa w ust. 2 i 3, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych.

Art. 7. 1. Cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy
C wyprodukowane w danym roku rozliczeniowym mu-
szà zostaç wyeksportowane w postaci nieprzetworzo-
nej lub w wyrobach o zawartoÊci cukru co najmniej
20% w przeliczeniu na cukier bia∏y, w terminie do dnia
31 grudnia roku kalendarzowego, w którym przypada
koniec tego roku rozliczeniowego. 

2. Producent cukru, izoglukozy i syropu inulinowe-
go ma obowiàzek przedstawiania Agencji Rynku Rol-
nego administracyjnych dokumentów celnych SAD
w celu udowodnienia wykonania przepisu ust. 1.

3. Producent, który naruszy∏ przepis ust. 1, obowià-
zany jest do wnoszenia op∏aty sankcyjnej w wysokoÊci
wartoÊci niewyeksportowanego cukru C, izoglukozy
C albo syropu inulinowego C, liczàc wed∏ug ceny inter-
wencyjnej cukru bia∏ego, obowiàzujàcej w danym roku
rozliczeniowym, przy zastosowaniu wspó∏czynnika 1,9
dla izoglukozy i syropu inulinowego w przeliczeniu na
ekwiwalent cukru.

4. Op∏aty sankcyjne, o których mowa w ust. 3, wp∏a-
cane sà bez wezwania na wydzielony rachunek Agen-
cji Rynku Rolnego i podlegajà przepisom ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16,
poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475).

Art. 8. 1. Komisja mieszana przy producencie cu-
kru, który otrzyma∏ limity A i B na rok rozliczeniowy roz-
poczynajàcy si´ w dniu 1 lipca 2002 r., obowiàzana jest

w terminie do dnia 1 stycznia 2002 r. przyznaç planta-
torom prawo uprawy i dostawy buraków cukrowych
obejmujàce takie iloÊci buraków cukrowych, jakie za-
pewnià wyprodukowanie cukru buraczanego w wyso-
koÊci przyznanych producentowi limitów na ten rok
rozliczeniowy.

2. W kolejnych latach rozliczeniowych, z zastrze˝e-
niem ust. 5, komisja mieszana zwi´ksza albo zmniejsza
plantatorom prawo uprawy i dostawy buraków cukro-
wych co do wielkoÊci dostaw proporcjonalnie do
zwi´kszenia albo zmniejszenia limitów A i B cukru przy-
znanych producentowi na te lata rozliczeniowe.

3. Prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych
w zakresie miejsca odbioru mo˝e byç zmienione przez
komisj´ mieszanà jedynie za zgodà plantatora bura-
ków cukrowych.

4. Umowy kontraktacji w zakresie iloÊci dostarcza-
nych buraków i miejsca dostawy obejmujà przyznane
prawo do uprawy i dostawy. Umowy te nie mogà na-
ruszaç zasad okreÊlonych w Porozumieniu Bran˝o-
wym.

5. Plantator buraków cukrowych mo˝e przenieÊç
swoje prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych
na innego plantatora buraków cukrowych, w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, jedynie za zgodà komisji mieszanej.

6. Producent cukru, który nie zawar∏ umów kontrak-
tacji na dostaw´ buraków cukrowych w iloÊci odpowia-
dajàcej przyznanym limitom A i B, jest obowiàzany do
dokonania zap∏aty za wszystkie buraki przerobione na
cukier, a˝ do wysokoÊci przyznanych mu limitów, liczàc
po cenie minimalnej na buraki A.

7. W przypadku niewykonania przez komisj´ mie-
szanà przy producencie cukru przepisów ust. 1 i 2, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, na wniosek
Komisji Porozumiewawczej, mo˝e wydaç decyzj´
o przeniesieniu niewykorzystanych limitów A i B tego
producenta na rzecz innych producentów cukru.

8. Producenci cukru zobowiàzani sà w terminie do
1 czerwca ka˝dego roku przedstawiç Prezesowi Agen-
cji Rynku Rolnego sprawozdanie z wykonania kontrak-
tacji buraków cukrowych.

Art. 9. 1. W przypadku po∏àczenia si´ producentów
cukru b´dàcych spó∏kami handlowymi, minister w∏a-
Êciwy do spraw rynków rolnych, po zasi´gni´ciu opinii
Komisji Porozumiewawczej, przyznaje, w drodze decy-
zji, producentowi cukru powsta∏emu w wyniku po∏à-
czenia, na jego wniosek, limity A i B cukru równe su-
mie limitów przyznanych ∏àczàcym si´ producentom
cukru.

2. W przypadku zbycia przedsi´biorstwa produkcji
cukru przez producenta cukru, minister w∏aÊciwy do
spraw rynków rolnych, po zasi´gni´ciu opinii Komisji
Porozumiewawczej, przyznaje nabywcy, w drodze de-
cyzji, na jego wniosek, limity A i B cukru równe limitom
przyznanym zbywcy.

3. W przypadku likwidacji, upad∏oÊci lub zaprzesta-
nia produkcji cukru w cukrowni z innych przyczyn, limi-
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ty A i B przyznane danemu producentowi cukru, który
jest w∏aÊcicielem tej cukrowni, minister w∏aÊciwy do
spraw rynków rolnych po zasi´gni´ciu opinii Komisji
Porozumiewawczej przekazuje innym producentom
cukru proporcjonalnie do wielkoÊci przej´tych wraz
z plantatorami praw do uprawy i dostawy buraków cu-
krowych.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych, na wniosek producenta cukru, przed zakoƒcze-
niem roku rozliczeniowego mo˝e przenieÊç w ci´˝ar li-
mitu A i B, przyznanego na nast´pny rok rozliczeniowy,
cz´Êç produkcji cukru C w iloÊci nieprzekraczajàcej 20%
przyznanego mu limitu A; decyzja o przeniesieniu jest
decyzjà ostatecznà.

Art. 11. 1. Izoglukoz´ i syrop inulinowy wytwarza
si´ wy∏àcznie z surowca pochodzenia krajowego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze decyzji, w terminie do dnia 1 listopada roku
kalendarzowego poprzedzajàcego ten, w którym przy-
pada poczàtek roku rozliczeniowego, przyznaje produ-
centom izoglukozy oraz producentom syropu inulino-
wego odpowiednio limity A i B izoglukozy oraz limity
A i B syropu inulinowego na ten rok rozliczeniowy.

3. Limity, o których mowa w ust. 2, przyznaje si´ na
wniosek producentów w drodze podzia∏u odpowiednio
kwot A i B izoglukozy i kwot A i B syropu inulinowego
proporcjonalnie do wielkoÊci sprzeda˝y na rynek krajo-
wy w roku kalendarzowym poprzedzajàcym wejÊcie
ustawy w ˝ycie.

4. Przepisy art. 6 ust. 2 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ IV

Ceny, op∏aty i dop∏aty

Art. 12. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych, z∏o˝ony po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Agen-
cji Rynku Rolnego i Komisji Porozumiewawczej, w ter-
minie do dnia 1 sierpnia ka˝dego roku ustala na rok
rozliczeniowy rozpoczynajàcy si´ 1 lipca nast´pnego
roku:

1) cen´ interwencyjnà cukru bia∏ego,

2) cen´ podstawowà buraków cukrowych.

2. Cena interwencyjna cukru bia∏ego dotyczy cukru
niepakowanego o okreÊlonej jakoÊci standardowej, lo-
co magazyn producenta cukru, za∏adowanego na Êro-
dek transportu wskazany przez kupujàcego.

3. Cena podstawowa buraków cukrowych dotyczy
okreÊlonego miejsca dostawy i okreÊlonej jakoÊci stan-
dardowej i ustalana jest z uwzgl´dnieniem ceny inter-
wencyjnej cukru bia∏ego oraz wielkoÊci odzwierciedla-
jàcych:

1) mar˝´ przetwórczà,

2) wydatek cukru,

3) przychody producenta cukru ze sprzeda˝y melasy,

4) koszty dostarczenia buraków cukrowych do cu-
krowni.

Art. 13. 1. Cena minimalna buraków A równa jest
98% ceny podstawowej buraków cukrowych.

2. Cena minimalna buraków B równa jest 68% ce-
ny podstawowej buraków cukrowych, z zastrze˝eniem
art. 17 ust. 5.

3. Cena minimalna buraków A i cena minimalna
buraków B obowiàzujà dla tego samego miejsca dosta-
wy i tej samej jakoÊci standardowej, dla której ustalo-
na jest cena podstawowa buraków cukrowych.

4. Producent cukru kupujàcy buraki cukrowe nada-
jàce si´ do produkcji cukru i przeznaczone do produk-
cji cukru obowiàzany jest zap∏aciç:

1) za buraki A — cen´ nie ni˝szà ni˝ cena minimalna
buraków A,

2) za buraki B — cen´ nie ni˝szà ni˝ cena minimalna
buraków B.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze rozporzàdzenia, ustali ceny minimalne bura-
ków A i B wraz z dop∏atami i opustami okreÊlonymi
w zale˝noÊci od odchyleƒ od jakoÊci standardowej.

Art. 14. 1. Producenci cukru zobowiàzani sà wp∏a-
caç do Agencji Rynku Rolnego sk∏adki na magazyno-
wanie cukru. WysokoÊç sk∏adek na magazynowanie
uzale˝niona jest od wartoÊci wyp∏aconych rekompen-
sat za magazynowanie.

2. Przechowujàcy cukier majà prawo do rekompen-
saty kosztów magazynowania za cukier bia∏y przecho-
wywany w ramach przyznanych limitów oraz cukru
przeniesionego, o którym mowa w art. 10.

3. Rekompensaty kosztów za magazynowanie,
o których mowa w ust. 1, dokonuje Prezes Agencji Ryn-
ku Rolnego na wniosek przechowujàcego cukier do
wysokoÊci Êrodków zgromadzonych z op∏at na maga-
zynowanie.

4. Warunkiem uzyskania rekompensaty kosztów
magazynowania cukru jest:

1) posiadanie atestowanych magazynów cukru na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej,

2) sk∏adanie sprawozdaƒ z obrotów zapasami w trybie
okreÊlonym przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego,

3) udost´pnienie magazynów cukru w celu dokony-
wania kontroli przez Agencj´ Rynku Rolnego lub
instytucj´ kontrolujàcà przez nià wyznaczonà.

5. Prezes Agencji Rynku Rolnego cofa prawo do
otrzymania rekompensaty kosztów magazynowania,
jeÊli magazyn utraci atest lub jeÊli Êredni stan zapasów
na koniec ka˝dego miesiàca jest ni˝szy ni˝ 160 ton
u producentów cukru oraz 400 ton u innych przecho-
wujàcych. 

6. Warunki, którym powinien odpowiadaç atesto-
wany magazyn, oraz tryb i terminy wyp∏acania rekom-
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pensat kosztów magazynowania ustali Prezes Agencji
Rynku Rolnego po zaopiniowaniu przez Komisj´ Poro-
zumiewawczà.

7. Terminy oraz tryb pobierania sk∏adek ustali Pre-
zes Agencji Rynku Rolnego po zasi´gni´ciu opinii Ko-
misji Porozumiewawczej w terminie do jednego mie-
siàca przed rozpocz´ciem roku rozliczeniowego.

Art. 15. 1. Agencja Rynku Rolnego jest zobowiàza-
na zakupiç po cenie interwencyjnej cukier A i B od pro-
ducenta cukru spe∏niajàcego warunki, o których mowa
w art. 14 ust. 4.

2. Agencja Rynku Rolnego sprzedaje cukier na ryn-
ku krajowym po cenach wy˝szych ni˝ cena interwen-
cyjna.

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego, po wyra˝eniu
zgody przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa,
mo˝e podjàç decyzj´ o sprzeda˝y cukru z zapasów
Agencji po cenie ni˝szej lub równej cenie interwencyj-
nej z przeznaczeniem na pasz´ dla zwierzàt.

4. Prezes Agencji Rynku Rolnego okreÊli zasady do-
konywania zakupów interwencyjnych cukru bia∏ego,
obejmujàce w szczególnoÊci: 

1) minimalne wymagania co do jakoÊci i iloÊci cukru
oferowanego Agencji,

2) dop∏aty i opusty zwiàzane z odchyleniami od jako-
Êci standardowej,

3) warunki i procedury przej´cia cukru przez Agencj´.

Art. 16. 1. Eksporterzy mogà uzyskaç dop∏aty do
eksportu cukru B, izoglukozy B, syropu inulinowego B,
a przetwórcy cukru do przerobu cukru na cele niespo-
˝ywcze. 

2. Ca∏kowita wartoÊç dop∏at, o których mowa
w ust. 1, pokrywana jest z op∏at cukrowych, o których
mowa w art. 17 ust. 1, wp∏acanych przez producentów
cukru buraczanego, izoglukozy i syropu inulinowego
do Agencji Rynku Rolnego. 

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego przed zakoƒcze-
niem roku rozliczeniowego okreÊla:

1) iloÊç cukru A i B, izoglukozy A i B oraz syropu inuli-
nowego A i B wyprodukowanych w danym roku
rozliczeniowym,

2) przewidywanà iloÊç cukru A i B, izoglukozy
A i B i syropu inulinowego A i B wprowadzonych
na rynek krajowy w danym roku rozliczeniowym,

3) przewidywanà iloÊç cukru buraczanego przetwo-
rzonego na cele niespo˝ywcze,

4) nadwy˝k´ cukru i izoglukozy oraz syropu inulino-
wego, które powinny byç wyeksportowane przez
odj´cie iloÊci, o której mowa w pkt 2, od iloÊci,
o której mowa w pkt 1,

5) wysokoÊç dop∏at do przewidywanego eksportu
1 tony cukru w odniesieniu do danego roku rozli-
czeniowego, 

6) wysokoÊç dop∏at do przewidywanego przerobu 1
tony cukru na cele niespo˝ywcze,

7) ca∏kowità wysokoÊç dop∏at eksportowych i dop∏at
do przerobu cukru na cele niespo˝ywcze wynikajà-
cych z pomno˝enia iloÊci, o których mowa w pkt 3
i 4, przez Êrednie dop∏aty, o których mowa w pkt 5
i 6.

Art. 17. 1. Producenci cukru buraczanego, izogluko-
zy i syropu inulinowego zobowiàzani sà wp∏acaç do
Agencji Rynku Rolnego op∏aty cukrowe wynoszàce 2%
ceny interwencyjnej w odniesieniu do cukru A oraz do
32% ceny interwencyjnej w odniesieniu do cukru B,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 4. W przypadku izoglukozy i sy-
ropu inulinowego op∏at´ przelicza si´ na ekwiwalent
cukru przez zastosowanie wspó∏czynnika 1,9. 

2. Ârodki pochodzàce z op∏at cukrowych wp∏acane
do Agencji Rynku Rolnego na wydzielony rachunek
przeznacza si´ w ca∏oÊci na dop∏aty, o których mowa
w art. 16 ust. 1.

3. W przypadku gdy ustalona wartoÊç op∏at, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie zosta∏a ca∏kowicie wykorzysta-
na, Prezes Agencji Rynku Rolnego obni˝a jà w nast´p-
nym roku rozliczeniowym o wielkoÊç wynikajàcà z war-
toÊci niewykorzystanej kwoty. 

4. W przypadku gdy ustalona wartoÊç dop∏at, o któ-
rych mowa w art. 16 ust. 1, dla danego roku rozlicze-
niowego nie jest ca∏kowicie pokryta przez op∏aty, o któ-
rych mowa w ust. 1, od producentów pobierane b´dà
dodatkowe op∏aty. Dodatkowa op∏ata ustalana jest dla
ka˝dego producenta cukru, izoglukozy i syropu inulino-
wego przez wprowadzenie do ca∏kowitej sumy nale˝-
nej ze strony producenta cukru, izoglukozy i syropu
inulinowego w bie˝àcym roku rozliczeniowym wspó∏-
czynnika, który zostanie ustalony jako stosunek kosz-
tów dop∏at do sumy op∏at cukrowych za ten sam rok
rozliczeniowy pomniejszony o 1. 

5. W przypadku zastosowania dodatkowych op∏at,
o których mowa w ust. 4, zostanie skorygowana cena
minimalna buraków B, o której mowa w art. 13 ust. 2,
z u˝yciem tego samego wspó∏czynnika. Skorygowana
cena zostanie ustalona przez Prezesa Agencji Rynku
Rolnego do dnia 15 paêdziernika danego roku rozlicze-
niowego.

6. Tryb oraz terminy pobierania op∏at ustali Prezes
Agencji Rynku Rolnego po zasi´gni´ciu opinii Komisji
Porozumiewawczej.

Rozdzia∏ V

Obrót z zagranicà

Art. 18. 1. Obrót z zagranicà produktami wymienio-
nymi w art. 1 wymaga uzyskania zezwolenia na przy-
wóz tych towarów na polski obszar celny lub ich wy-
wóz z polskiego obszaru celnego, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, maksymalne ilo-
Êci produktów wymienionych w art. 1, którymi obrót
z zagranicà nie wymaga uzyskania zezwolenia.
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3. Rada Ministrów ustala c∏o na importowany cu-
kier na poziomie, który gwarantuje utrzymanie krajo-
wych cen na pakowany cukier, na poziomie wy˝szym
od ceny interwencyjnej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze decyzji, wydaje i odmawia wydania zezwole-
nia oraz cofa wydane zezwolenia.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzory wniosków stosowane w post´powaniu o wy-
danie zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1, wraz z li-
stà dokumentów i niezb´dnych informacji, które
muszà byç za∏àczone do wniosku,

2) wzory zezwoleƒ,

3) sposób i tryb ewidencjonowania wydawanych ze-
zwoleƒ,

4) wzór sprawozdania i tryb sk∏adania sprawozdaƒ
z wykorzystania zezwolenia.

Rozdzia∏ VI

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 19. W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regu-
lacji rynku cukru i przekszta∏ceniach w∏asnoÊciowych
w przemyÊle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473,
z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tytule ustawy skreÊla si´ wyrazy „regulacji rynku
cukru i”;

2) skreÊla si´ art. 1, art. 1a pkt 1, 2, 5 i 6, art. 2—4a,
art. 10 i art. 13;

3) w art. 1a w pkt 3:

a) w lit. a) po wyrazach „poz. 561),” dodaje si´ wy-
razy „oraz ich nast´pców prawnych,”

b) w lit. b) po wyrazach „poz. 110),” dodaje si´ wy-
razy „oraz ich nast´pców prawnych,”;

4) skreÊla si´ art. 5.

Rozdzia∏ VII

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 20. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, dzia∏ajàc w imieniu Skarbu Paƒstwa, przeprowa-
dzi niezw∏ocznie po∏àczenie Spó∏ek Cukrowych utwo-
rzonych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, o której mo-
wa w art. 19, oraz spó∏ek, o których mowa w art. 7 ust. 2
ustawy powo∏anej w art. 19, w których Skarb Paƒstwa
i Spó∏ki Cukrowe posiadajà ∏àcznie 100% akcji w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy i utworzy z nich,
w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spó∏ek handlowych,
spó∏k´ akcyjnà, zwanà dalej „Krajowà Spó∏kà Cukro-
wà”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa,
dzia∏ajàc w imieniu Skarbu Paƒstwa, wniesie na pod-
wy˝szenie kapita∏u Krajowej Spó∏ki Cukrowej wszyst-
kie b´dàce w posiadaniu Skarbu Paƒstwa akcje Spó∏ek

Cukrowych utworzonych na podstawie art. 6 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 19, i spó∏ek, o których mo-
wa w art. 7 ust. 2 ustawy powo∏anej w art. 19, które nie
podlegajà po∏àczeniu w myÊl ust. 1. Do rozporzàdzania
akcjami cukrowni, polegajàcego na wniesieniu ich na
podwy˝szenie kapita∏u Krajowej Spó∏ki Cukrowej, nie
stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106,
poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40,
poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180,
Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84,
poz. 948 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 63,
poz. 637, Nr 72, poz. 745 i Nr 76, poz. 807).

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, program prywatyzacji Krajowej Spó∏ki Cukrowej
oraz tryb zbywania akcji wy∏àcznie dla plantatorów bu-
raków cukrowych zwiàzanych umowami kontraktacji
buraków cukrowych z Krajowà Spó∏kà Cukrowà i pra-
cowników Krajowej Spó∏ki Cukrowej, w drodze zapro-
szeƒ do rokowaƒ skierowanych do nich lub do ich pe∏-
nomocników. Zap∏ata za akcje mo˝e byç dokonywana
w ratach. Do zbywania akcji nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118,
poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669
i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099,
Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315)
oraz ustawy, o której mowa w ust. 2.

4. Plantatorzy buraków cukrowych i pracownicy
przemys∏u cukrowniczego w miejsce uprawnieƒ do
nieodp∏atnego nabycia akcji, uzyskanych na podstawie
art. 8 ustawy, o której mowa w art. 19, nabywajà odpo-
wiednio prawo do nieodp∏atnego nabycia akcji Krajo-
wej Spó∏ki Cukrowej. Przepisy Kodeksu spó∏ek handlo-
wych o zamianie akcji stosuje si´ odpowiednio.

5. Akcje nabyte w trybie okreÊlonym w przepisach
wydanych na podstawie ust. 3 lub nabyte z nowych
emisji akcje bez wy∏àczonego prawa g∏osu mogà byç
zbywane wy∏àcznie innym plantatorom buraków cu-
krowych zwiàzanych umowami kontraktacji buraków
cukrowych z Krajowà Spó∏kà Cukrowà i pracownikom
Krajowej Spó∏ki Cukrowej albo mogà byç nabyte
przez Krajowà Spó∏k´ Cukrowà w celu umorzenia. Ak-
cje nowych emisji Krajowej Spó∏ki Cukrowej mogà
obejmowaç wy∏àcznie plantatorzy buraków cukro-
wych zwiàzani umowami kontraktacji buraków cukro-
wych z Krajowà Spó∏kà Cukrowà lub pracownicy Kra-
jowej Spó∏ki Cukrowej, lub mogà byç nabyte przez in-
ne osoby wy∏àcznie w formie akcji z wy∏àczonym pra-
wem g∏osu.

Art. 21. 1. Pierwszym rokiem rozliczeniowym w ro-
zumieniu ustawy jest okres od dnia 1 paêdziernika
2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. Akty wykonawcze dotyczàce pierwszego roku
rozliczeniowego, o których mowa w art. 5 i art. 12
ust. 1, zostanà wydane do dnia 15 paêdziernika 2001 r.
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3. Decyzje dotyczàce ustalenia limitów produkcji na
pierwszy rok rozliczeniowy, o których mowa w art. 6
ust. 1 i art. 11 ust. 2, zostanà wydane do dnia 30 listo-
pada 2001 r.

Art. 22. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa do dnia 31 marca 2002 r. dokona koƒcowe-
go rozliczenia i przekazania dop∏at producentom cukru
do wyeksportowanego cukru w kwocie B w 2001 r. Do-
p∏aty te b´dà realizowane przez Agencj´ do wysokoÊci
Êrodków zgromadzonych na wydzielonym rachunku
Agencji, pochodzàcych z op∏at wnoszonych przez pod-
mioty nabywajàce cukier od producentów cukru na za-
opatrzenie rynku krajowego, w okresie od 1 stycznia
2001 r. do 31 grudnia 2001 r., powi´kszone o niewyko-
rzystane Êrodki na dop∏aty producentom cukru w okre-
sie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa przeka˝e na rachunek Agencji Rynku Rolnego,

o którym mowa w art. 17 ust. 2, Êrodki niewykorzysta-
ne w 2001 r. na dop∏aty do eksportu cukru w ramach
kwoty B.

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa przeka˝e posiadanà dokumentacj´ dotyczàcà op∏at
i dop∏at do eksportu cukru Agencji Rynku Rolnego
w terminie do dnia 30 wrzeÊnia 2002 r.

Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 17 i 22, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.,

2) art. 19 pkt 1—3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2002 r., i art. 19 pkt 4, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


