
         
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 lipca 2016 r. 

Poz. 991 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

w sprawie minimalnego progu w zakresie liczby i wielkości operacji przywozu 

Na podstawie art. 62h ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1970) zarzą-
dza się, co następuje: 

§ 1. Określa się progi w zakresie liczby i wielkości operacji przywozu, o których mowa w art. 16 ust. 3 lit. b rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania niele-
galnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 
i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.), dla zatwierdzonych podmiotów gospodar-
czych, o których mowa w art. 62g ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, w: 

1)  liczbie 200 i wielkości 4 000 000 kg – w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 załącz-
nika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), 
zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”; 

2)  liczbie 330 i wielkości 6 600 000 kg – w przypadku dużych przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządze-
nia nr 651/2014. 

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

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk 

 

                                                           
1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091). 




