
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. 

Poz. 2151 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 10 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów  

owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji  

w sprawie zmian do zatwierdzonych planów 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz 

rynku chmielu (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw 

za organizację producentów owoców i warzyw, zwanych dalej „planami dochodzenia do uznania”, wprowadzane 

w trakcie okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez dyrektora oddziału terenowego 

Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw 

decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania; 

2)  tryb przekazywania informacji o zmianach, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. Zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w trakcie okresu rocznego lub pół-

rocznego nie wymagają wydania przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na 

siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów 

dochodzenia do uznania, jeżeli zmiany dotyczą: 

1)  nazwy wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw; 

2)  adresu lub siedziby wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw na obszarze tego samego województwa; 

3)  imienia, nazwiska lub nazwy członka wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw; 

4)  składu członkowskiego członka wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw będącego osobą prawną; 

5)  struktury lub źródeł finansowania inwestycji lub działań zatwierdzonych w planie dochodzenia do uznania. 

§ 3. Informację o dokonaniu zmiany, o której mowa w § 2, wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw 

przekazuje, w formie pisemnej, dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego oraz dyrektorowi oddziału 

regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na siedzibę tej grupy, w terminie 

14 dni od dnia dokonania zmiany. 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1906). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 243 i 1258, z 2014 r. poz. 1662 oraz 

z 2015 r. poz. 308 i 1419. 
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

3)
. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie 

zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację 

producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów (Dz. U. 

poz. 300), które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i orga-

nizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 




