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Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa-
rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52,
poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Maksymalna wysokoÊç rekompensaty z ty-
tu∏u nieprzeznaczania do sprzeda˝y owoców i wa-
rzyw, niewymienionych w za∏àczniku X do rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia
2007 r. ustanawiajàcego przepisy wykonawcze do
rozporzàdzeƒ Rady (WE) 2200/96, (WE) 2201/96

i (WE) 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw
(Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1), wynosi jednà
trzecià Êredniej krajowej ceny uzyskiwanej za dany
gatunek owoców lub warzyw na rynkach hurtowych. 

2. Ârednia krajowa cena, o której mowa w ust. 1,
jest obliczana na podstawie Êredniej arytmetycznej
cen hurtowych notowanych w tygodniach z trzech lat
kalendarzowych poprzedzajàcych rok nieprzeznacza-
nia owoców i warzyw do sprzeda˝y, odpowiadajàcych
tygodniowi, w którym odbiorca owoców i warzyw nie-
przeznaczonych do sprzeda˝y otrzyma∏ te produkty,
zbieranych na podstawie przepisów o rolniczych ba-
daniach rynkowych.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie maksymalnej wysokoÊci rekompensat z tytu∏u nieprzeznaczania do sprzeda˝y niektórych
gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zosta∏y okreÊlone przepisami

Unii Europejskiej

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).


