
Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszo-
wego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rejony uprawy tytoniu
oraz grupy u˝ytkowe tytoniu przeznaczone do uprawy
w poszczególnych rejonach jego uprawy.

§ 2. OkreÊla si´ nast´pujàce rejony uprawy tytoniu:

1) rejon lubelsko-podkarpacki obejmujàcy powiaty:
bialski (podlaski), bi∏gorajski, brzeski, brzozowski,
dàbrowski, d´bicki, che∏mski, garwoliƒski, gorlicki,
hrubieszowski, janowski, jaros∏awski, jasielski, kol-
buszowski, krasnostawski, kraÊnicki, kroÊnieƒski,
le˝ajski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, ∏aƒcuc-
ki, ∏´czyƒski, ∏ukowski, mielecki, ni˝aƒski, opatow-
ski, opolski (lubelski), parczewski, przemyski, prze-
worski, pu∏awski, radzyƒski, ropczycko-s´dziszow-
ski, rycki, rzeszowski, sandomierski, sanocki, stalo-
wowolski, staszowski, strzy˝owski, Êwidnicki (lu-
belski), tarnobrzeski, tarnowski, tomaszowski (lu-
belski), w∏odawski i zamojski,

2) rejon Êwi´tokrzysko-ma∏opolski obejmujàcy po-
wiaty: bia∏obrzeski, bocheƒski, buski, cz´stochow-
ski, j´drzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, kra-
kowski, lipski, miechowski, myÊlenicki, olkuski,
opoczyƒski, ostrowiecki, paj´czaƒski, piƒczowski,
piotrkowski, proszowicki, przysuski, radomski, ra-
domszczaƒski, skar˝yski, starachowicki, szyd∏o-
wiecki, wielicki, w∏oszczowski, zawierciaƒski i zwo-
leƒski,

3) rejon kujawsko-pomorski obejmujàcy powiaty:
aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, che∏miƒski,
ciechanowski, dzia∏dowski, elblàski, gnieênieƒski,
golubsko-dobrzyƒski, gostyniƒski, grudziàdzki,
i∏awski, inowroc∏awski, kolski, kwidzyƒski, lipnow-
ski, malborski, m∏awski, mogileƒski, nakielski, no-
womiejski, ostródzki, pilski, p∏ocki, p∏oƒski, pu∏tu-
ski, rypiƒski, s´poleƒski, sierpecki, szamotulski,
sztumski, Êwiecki, tczewski, toruƒski, tucholski, wà-
brzeski, wàgrowiecki, w∏oc∏awski, z∏otowski i ˝uro-
miƒski,

4) rejon mazurski obejmujàcy powiaty: augustowski,
bia∏ostocki, e∏cki, gi˝ycki, go∏dapski, grajewski, kol-
neƒski, ∏om˝yƒski, moniecki, olecki, ostro∏´cki, pi-
ski, sejneƒski, sokólski, suwalski i w´gorzewski,

5) rejon dolnoÊlàski obejmujàcy powiaty: brzeski (Êlà-
ski), dzier˝oniowski, g∏ogowski, g∏ubczycki, go-
styƒski, górowski, k´piƒski, kluczborski, k∏obucki,
legnicki, leszczyƒski, lubiƒski, milicki, namys∏ow-
ski, nowosolski, nyski, oleski, oleÊnicki, o∏awski,
opolski, polkowicki, prudnicki, rawicki, strzeliƒski,
Êredzki (Êlàski), trzebnicki, wieluƒski, wo∏owski,
wroc∏awski, wschowski, zàbkowicki i z∏otoryjski.

§ 3. Grupy u˝ytkowe tytoniu przeznaczone do upra-
wy w rejonach uprawy tytoniu, o których mowa w § 2,
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

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

z dnia 6 lipca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia rejonów uprawy tytoniu.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. (poz. 863)

GRUPY U˚YTKOWE TYTONIU 
PRZEZNACZONE DO UPRAWY W POSZCZEGÓLNYCH REJONACH UPRAWY TYTONIU

Lp. Grupa u˝ytkowa tytoniu Rejon uprawy tytoniu

1 Tytoƒ jasny — odmiany typu Virginia lubelsko-podkarpacki, Êwi´tokrzysko-ma∏opolski, kujawsko-po-
morski, mazurski, dolnoÊlàski

2 Tytoƒ jasny — odmiany typu Burley lubelsko-podkarpacki, Êwi´tokrzysko-ma∏opolski, kujawsko-po-
morski, mazurski, dolnoÊlàski

3 Tytoƒ ciemny suszony powietrzem lubelsko-podkarpacki, Êwi´tokrzysko-ma∏opolski, mazurski

4 Tytoƒ ciemny suszony powietrzem,
z mo˝liwoÊcià dosuszenia i w´dzenia

Êwi´tokrzysko-ma∏opolski, kujawsko-pomorski


