
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r.

Poz. 256

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZwOju1)

z dnia 5 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich

Na podstawie art. 8g ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. 
Nr 97, poz. 963, z 2005 r. Nr 14, poz. 115 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz konopi 
z krajów trzecich (Dz. U. Nr 24, poz. 198 i Nr 116, poz. 971) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku składania wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz konopi z krajów trzecich określonych 
w załączniku nr 1 do decyzji Rady (WE) nr 2003/17 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji 
polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważno-
ści materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (Dz. Urz. UE L 8 z 14.01.2003, str. 10, z późn. zm.), 
właściwe organy krajów trzecich określa załącznik nr 1 do tej decyzji Rady.”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   wymieszane z nasionami innymi niż konopie, do celów żywienia zwierząt, przy czym zawartość nasion konopi 
nie będzie wynosiła więcej niż 15% całej mieszanki, chyba że na podstawie art. 17 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. 
UE L 149 z 07.06.2008, str. 38) Prezes Agencji Rynku Rolnego, na umotywowany wniosek podmiotu ubiegają-
cego się o udzielenie pozwolenia na przywóz, w drodze decyzji, wyrazi zgodę, aby zawartość nasion konopi nie 
przekraczała 25% całej mieszanki.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychcza-
sowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rozwoju: M. Morawiecki

1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 5 lutego 2016 r. (poz. 256)
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UNIA EUROPEJSKA – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PRZYWÓZ 

KONOPI – AGRIM 
 

W
N
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1. Organ udzielający pozwolenia:  
 
PREZES AGENCJI RYNKU ROLNEGO 
 

2.  NR 

 
  

 3. 

4. Nazwa firmy lub imię i nazwisko 
wnioskodawcy (pełny adres i państwo 
członkowskie Unii Europejskiej wnioskodawcy) 
 

 

6. 

7. Kraj wywozu                              
                                                                
8. Kraj pochodzenia 
         
 
 

 
 
 

13. PRZYWOŻONY PRODUKT  
 

 14. Nazwa handlowa 

 

15. Opis zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN)   
(zaznaczyć właściwe) 
 nasiona konopi do siewu 
 nasiona konopi inne niż do siewu 
 konopie siewne, surowe lub roszone 

16. Kod/(y) CN: 
 
 ex 1207 99 20 
 1207 99 91 
 5302 10 00 

Ilość1), liczbowo Ilość1) słownie  

20. Odmiana nasion konopi (dotyczy nasion konopi do siewu) 
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24. Specjalne warunki (zaznaczyć właściwe) 

  nasiona konopi do siewu objęte kodem CN 1207 99 20 wraz z dowodem, że zawartość 
tetrahydrokannabinolu w odmianie nie przekracza ustalonych granic, zgodnie z art. 32 ust. 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/20132) 

  nasiona konopi inne niż do siewu objęte kodem CN 1207 99 91 są przywożone przez importera 
uznanego przez władze Państwa Członkowskiego 

  konopie siewne, surowe lub roszone objęte kodem CN 5302 10 00 spełniające warunki ustanowione 
w art. 32 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/20132) 

 Miejsce i data: 
 
Podpis wnioskodawcy3), 4): 

Numer rejestracyjny CRP. 
 
 
 
 
Pole 4  Należy wpisać pełną nazwę i adres przedsiębiorcy/instytutu badawczego dokonującego przywozu 
w następujący sposób: 
 
Nazwa firmy / imię i nazwisko 
Ulica 
Miasto 
Kod pocztowy 
Kraj. 
 
Pole 15  Należy zaznaczyć znakiem „x” prawidłowy opis produktu zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN), np.: 
„nasiona konopi inne niż do siewu”. 
 
Pole 16  Należy zaznaczyć znakiem „x” prawidłowy(-we) kod(y) Nomenklatury Scalonej (CN), np.: 1207 99 91 
(wypełnić zgodnie z polem 15).  
 
Pole 17,18 Należy wstawić ilość produktu, na którą wnioskowane jest pozwolenie, wraz z jednostką, np.: 
5000 kg (kilogramy), (słownie i liczbowo). 
 
Pole 20  W tym polu należy wpisać: nazwę odmiany konopi do siewu objętych kodem CN 1207 99 20, które 
zostały wyprodukowane w kraju trzecim i przywiezione z kraju trzeciego. 
 
Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w § 3 i § 4 ust. 2 rozporządzenia4). 
 
 
 
 

                                                           
1)  Masa netto lub inna jednostka miary z nazwą tej jednostki. 
2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy 

dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.). 

3)  Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym  ePUAP. 

4)  W przypadku gdy wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego, dokumenty dołączane do tego wniosku, 
wraz z tłumaczeniem dokumentów określonych w § 6 rozporządzenia, przekazuje się jako kopie poświadczone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 




