
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r.
Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694 oraz
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produk-

tów i grup produktów, dla których mogà byç tworzone
grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wiel-
koÊci produkcji towarowej oraz minimalnej liczby
cz∏onków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 138,
poz. 1319, z 2004 r. Nr 43, poz. 401 oraz z 2005 r. Nr 30,
poz. 258 i Nr 206, poz. 1722) w za∏àczniku wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 listopada 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, 
dla których mogà byç tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkoÊci 

produkcji towarowej oraz minimalnej liczby cz∏onków grupy producentów rolnych

1) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

2) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

3 Âwinie ˝ywe, prosi´ta, warchlaki, mi´so wie-
przowe: Êwie˝e, ch∏odzone, mro˝one 2 000 sztuk 4 000 sztuk 4 000 sztuk

5

3) dodaje si´ lp. 34 i 35 w brzmieniu:

12 Miód naturalny i inne produkty pszczelarskie 50 000 z∏

5

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper

34 Âlimaki ˝ywe, Êwie˝e, sch∏odzone, zamro˝one,
z wy∏àczeniem Êlimaków morskich 500 000 sztuk

5

35 Daniele, jelenie, ich mi´so: Êwie˝e, ch∏odzone,
mro˝one, skóry surowe (suszone) 40 000 z∏

5
———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).


