DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 kwietnia 2019 r.
Poz. 635

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie
rolników, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
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Poz. 635
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 marca 2019 r. (poz. 635)

WYKAZ PRODUKTÓW LUB GRUP PRODUKTÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAKŁADANE
SPÓŁDZIELNIE ROLNIKÓW
Lp.

Nazwa produktu lub grupy produktów

1

Bydło domowe (Bos taurus)

2

Świnie (Sus scrofa)

3

Drób – ptaki gatunku: kura (Gallus gallus) lub kaczka (Anas platyrhynchos), lub kaczka piżmowa
(Cairina moschata), lub gęś (Anser anser), lub gęś garbonosa (Anser cygnoides), lub indyk (Meleagris
gallopavo), lub przepiórka japońska (Coturnix japonica), lub perlica (Numida meleagris), lub struś
(Struthio camelus)

4

Konie (Equus caballus)

5

Owce (Ovis aries) lub kozy (Capra hircus), lub lamy (Lama glama), lub alpaki (Lama pacos)

6

Króliki (Oryctolagus cuniculus)

7

Nutrie (Myocastor coypus)

8

Szynszyle (Chinchilla lanigera)

9

Jelenie szlachetne (Cervus elaphus) lub jelenie sika (Cervus nippon), lub daniele (Dama dama)

10

Lisy pospolite (Vulpes vulpes) lub lisy polarne (Alopex lagopus), lub norki amerykańskie (Mustela
vison), lub tchórze (Mustela putorius), lub jenoty (Nyctereutes procyonoides)

11

Ślimaki z wyłączeniem ślimaków morskich

12

Ryby słodkowodne

13

Jaja ptasie

14

Mleko

15

Miód naturalny lub inne produkty pszczele

16

Kwiaty świeże: cięte lub doniczkowe

17

Zboża lub rośliny oleiste, lub rośliny bobowate

18

Buraki cukrowe

19

Ziemniaki

20

Owoce lub warzywa, lub grzyby z rodzaju Agaricus, lub boczniaki, lub shii take, lub inne grzyby
uprawne

21

Liście tytoniu

22

Szyszki chmielowe

23

Konopie włókniste lub len

24

Winogrona świeże inne niż winogrona stołowe

25

Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej

26

Ozdobne rośliny ogrodnicze
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27

Rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne
lub do wykorzystania technicznego

28

Wytwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego produkty rolne wymienione
w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego
rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE)
nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), lub objęte dostawami
bezpośrednimi, o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia, lub
przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z przepisami o produktach pochodzenia
zwierzęcego

