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1.

WPROWADZENIE

Celem działań prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie
monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca
tytoniowego jest uszczelnienie obrotu surowcem tytoniowym w Polsce, poprzez:
1)

prowadzenie rejestru producentów surowca tytoniowego;

2)

gromadzenie danych od producentów surowca tytoniowego o:
a) powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu w poprzednim
oraz bieżącym roku zbiorów,
b) umowach zbycia surowca tytoniowego zawartych w poprzednim oraz
bieżącym roku zbiorów,
c) szacunkowej

masie

wyprodukowanego

surowca

tytoniowego

w poprzednim roku zbiorów, w podziale na grupy odmian tytoniu,
d) masie surowca tytoniowego dostarczonego nabywcy na podstawie umów
zbycia surowca tytoniowego, w podziale na grupy odmian tytoniu i lata
zbiorów,
e) szacunkowym stanie magazynowym surowca tytoniowego na dzień
30 kwietnia bieżącego roku kalendarzowego, w podziale na grupy odmian
tytoniu oraz lata zbiorów,
f)

masie surowca tytoniowego zniszczonego od dnia 1 maja poprzedniego
roku kalendarzowego do dnia 30 kwietnia bieżącego roku, w którym
składana jest informacja;

3)

gromadzenie danych od pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz
przedsiębiorców zagranicznych posiadających oddział z siedzibą na terytorium
Polski, o których mowa w art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) o masie suszu
tytoniowego, skupionego od producentów surowca tytoniowego.

UWAGA ! Uzyskanie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego jest
warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy
tytoniu oraz produkcji i zbytu surowca tytoniowego.
2.

AKTY PRAWNE

1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1006, z późn. zm.),
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2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2216),
3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 43, z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.),
6) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1853),
7) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/1185 z dnia 20 kwietnia
2017

r.

ustanawiające

zasady

stosowania

rozporządzeń

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu
do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz
zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (Dz. Urz. UE L 171
z 04.07.2017, str. 113).
3.

UCZESTNICY MECHANIZMU

Mechanizmem objęci są:
1) producenci rolni, którzy zamierzają uprawiać tytoń, produkować lub zbywać
surowiec tytoniowy,
2) producenci rolni, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 października
2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2216), tj. w dniu 15 grudnia
2017 r. uprawiali tytoń, produkowali lub zbywali surowiec tytoniowy,
3) pośredniczące

podmioty

tytoniowe

oraz

przedsiębiorcy

zagraniczni

posiadający oddział z siedzibą na terytorium Polski, o których mowa w art. 9b
ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 43, z późn. zm.), zobowiązani do przekazywania do Dyrektora
Generalnego KOWR informacji o masie suszu tytoniowego skupionego od
producentów surowca tytoniowego.
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PODSTAWOWE SKRÓTY I DEFINICJE

4.

KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
OT KOWR – Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Działka ewidencyjna – działka w rozumieniu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.). Działkę ewidencyjną
stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod
względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.
Gospodarstwo rolne – wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej
i zarządzane przez rolnika, znajdujące się na terytorium tego samego państwa
członkowskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia PEiR (UE) nr 1307/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej
polityki rolnej oraz

uchylającego

rozporządzenia

Rady (WE) nr 637/2008

i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, ze
zm.).
Grupy odmian surowca tytoniowego – grupy odmian tytoniu, wskazane
w załączniku III, pkt 7 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1185
z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013
w

odniesieniu

do

przekazywanych

Komisji

powiadomień

o

informacjach

i dokumentach oraz zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz.
UE L 171 z 04.07.2017, str. 113), tj.:
Grupa I:

Suszony ogniowo-rurowo: tytoń suszony w piecach o kontrolowanym
przepływie powietrza, temperaturze i wilgotności, w szczególności Virginia;

Grupa II: Suszony powietrzem na jasny: tytoń suszony na powietrzu pod osłoną
z uniemożliwieniem fermentacji, w szczególności Burley i Maryland;
Grupa III: Suszony powietrzem na ciemny: tytoń suszony na powietrzu pod osłoną,
pozostawiony do naturalnej fermentacji przed wprowadzeniem do obrotu,
w szczególności Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana,
Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta oraz Puławski;
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Grupa IV: Suszony ogniowo-płomieniowo: tytoń suszony ogniem, w szczególności
Kentucky oraz Salento;
Grupa V: Suszony na słońcu: tytoń suszony na słońcu, zwany również „odmianami
orientalnymi”, w szczególności Basmas, Katerini i Kaba-Koulak.
Pośredniczący podmiot tytoniowy – podmiot, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 b)
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 43, z późn. zm.), posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju,
utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.)
lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na
terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego,
który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.
Producent rolny – producent rolny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1853), tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej będąca:
1) rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia PEiR (UE) nr
1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia
w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenia Rady
(WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 608, ze zm.), tj. osobą fizyczną lub prawną bądź grupą osób
fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej
członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone
na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52
TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz która prowadzi działalność
rolniczą;
2) posiadaczem zwierzęcia lub posiadaczem zwierzęcia w rozumieniu przepisów
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Producent surowca tytoniowego – producent rolny prowadzący działalność
w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego, wpisany
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do rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez dyrektora
OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę
i adres producenta rolnego. Za producenta surowca tytoniowego uznaje się także
producenta rolnego, który w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 października
2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych
rynków rolnych, tj. w dniu 15 grudnia 2017 r. uprawiał tytoń, produkował lub zbywał
surowiec tytoniowy, pod warunkiem że złoży w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, tj. do dnia 15 maja 2018 r. wniosek o wpis do rejestru producentów
surowca tytoniowego wraz z informacją o powierzchni uprawy i zawartych umowach
zbycia surowca w 2017 r. i uzyska wpis w rejestrze producentów surowca
tytoniowego.
Surowiec tytoniowy – wysuszone liście tytoniu.
Właściwy OT KOWR – OT KOWR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego, który zamierza uprawiać tytoń,
produkować lub zbywać surowiec tytoniowy. Dyrektor właściwego OT KOWR wydaje
na wniosek producenta decyzję o wpisie do rejestru producentów surowca
tytoniowego.
5.

WPIS DO REJESTRU PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO

5.1. Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub
zbytu surowca tytoniowego jest wpis do rejestru producentów surowca
tytoniowego prowadzonego przez Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego, który
zamierza uprawiać tytoń, produkować lub zbywać surowiec tytoniowy.
5.2. W celu uzyskania wpisu do rejestru, producent rolny, który zamierza uprawiać
tytoń, produkować lub zbywać surowiec tytoniowy zobowiązany jest złożyć
do Dyrektora właściwego OT KOWR Wniosek o wpis do rejestru
producentów surowca tytoniowego, na formularzu stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszych Warunków (…).
5.3. Producent rolny, który zamierza rozpocząć uprawę tytoniu, produkcję lub zbyt
surowca tytoniowego składa wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem
działalności, w każdym dowolnym momencie roku.
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5.4. W przypadku, gdy Wniosek (…) nie spełnia wymogów niezbędnych do jego
przyjęcia, Dyrektor właściwego OT KOWR informuje wnioskodawcę o brakach
i wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.5. Jeżeli wnioskodawca uzupełni stwierdzone braki we wniosku z zachowaniem
wyznaczonego terminu do jego uzupełnienia, wniosek uważa się za złożony
w pierwotnej dacie złożenia do OT KOWR.
5.6. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni stwierdzonych braków
w wyznaczonym terminie, bądź ponownie prześle nieprawidłowo wypełniony
wniosek lub załącznik, wówczas jego wniosek zostanie pozostawiony bez
rozpoznania. Wnioskodawca

w formie pisemnej zostaje zawiadomiony

o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.
5.7. Producent rolny, który złożył Wniosek (…) spełniający wymogi zostaje wpisany
do

rejestru

producentów

surowca

tytoniowego

na

podstawie

decyzji

administracyjnej wydanej przez Dyrektora właściwego OT KOWR.
5.8. W przypadku zmiany danych zawartych we Wniosku (…) producent surowca
tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora właściwego OT KOWR
korektę Wniosku (…) zawierającą informację o zmianach, w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia tych zmian.
Przepisy przejściowe dotyczące producentów rolnych, którzy w dniu
wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków
rolnych tj. w dniu 15 grudnia 2017 r. uprawiali tytoń, produkowali lub
zbywali surowiec tytoniowy.
5.9. Producent rolny, który w dniu 15 grudnia 2017 r. uprawiał tytoń, produkował
lub zbywał surowiec tytoniowy, zobowiazany jest złożyć Wniosek (…)
w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 15 maja
2018 r.
5.10. Wraz z Wnioskiem (…), o którym mowa w pkt 5.9. producent rolny,
zobowiązany jest przekazać informacje o powierzchni uprawy i zawartych
umowach zbycia surowca w 2017 r., na formularzu Informacja o produkcji
i zbyciu surowca tytoniowego (Załącznik Nr 2 do niniejszych Warunków
(…)), wypełnionym w części I, w części II pkt 7 i 8 oraz w części III.
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5.11. Termin na złożenie Wniosku (…) we właściwym OT KOWR uważa się
za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został m.in.:
1) wysłany w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji
publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
2) nadany

w

polskiej

placówce

pocztowej

operatora

wyznaczonego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1841).
5.12. Jeżeli producent rolny, o którym mowa w pkt 5.9., złoży Wniosek (…) po
terminie tj. po 15 maja 2018 r., Dyrektor właściwego OT KOWR wydaje Decyzję
w sprawie odmowy wpisu producenta do rejestru producentów surowca
tytoniowego.
5.13. Pkt 5.4. – 5.8. stosuje się odpowiednio.
6.

SKŁADANIE INFORMACJI
SUROWCA TYTONIOWEGO

DOTYCZĄCEJ

PRODUKCJI

I

ZBYCIA

6.1. Producent surowca tytoniowego, który otrzymał decyzję o wpisie do rejestru
producentów surowca tytoniowego, zobowiązany jest przekazywać do dnia
15 maja każdego roku, do Dyrektora OT KOWR, który wydał decyzję
w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego Informację
o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, na formularzu stanowiącym
Załącznik Nr 2 do niniejszych Warunków (…).
6.2. Za datę złożenia Informacji (…) rozumie się datę jej złożenia we właściwym
OT KOWR.
6.3. Informacja (…) zawiera dane:
1)

o powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu w poprzednim
roku zbiorów,

z podaniem identyfikatorów działek ewidencyjnych,

na których był uprawiany tytoń;
2)

dotyczące zawartych w poprzednim roku zbiorów umów zbycia surowca
tytoniowego, w tym:
a)

datę zawarcia każdej z umów zbycia surowca tytoniowego,

b)

rok uprawy tytoniu, z którego wyprodukowano zbywany surowiec
tytoniowy,
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c)

nazwę, siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer
identyfikacyjny

w

krajowym

rejestrze

urzędowym

podmiotów

gospodarki narodowej (REGON) nabywcy surowca tytoniowego,
d)

masę surowca tytoniowego objętego każdą z umów, wyrażoną
w kilogramach, z podziałem na grupy odmian tytoniu, uzyskanego
z upraw na działkach ewidencyjnych;

3)

o wyrażonej w kilogramach szacunkowej masie wyprodukowanego
surowca tytoniowego w poprzednim roku zbiorów, z podziałem na grupy
odmian tytoniu;

4)

o wyrażonej w kilogramach masie surowca tytoniowego dostarczonego
nabywcy na podstawie każdej z umów zbycia surowca tytoniowego,
z podziałem na grupy odmian tytoniu i lata jego zbiorów;

5)

o wyrażonym w kilogramach szacunkowym stanie magazynowym surowca
tytoniowego na dzień 30 kwietnia roku złożenia tej informacji, z podziałem
na grupy odmian tytoniu i lata jego zbiorów;

6)

o wyrażonej w kilogramach masie surowca tytoniowego zniszczonego
od dnia 1 maja roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia
tej informacji do dnia 30 kwietnia roku złożenia informacji;

7)

dotyczące roku, w którym jest składana ta informacja:
a) o

powierzchni

uprawy

poszczególnych

grup

odmian

tytoniu,

z podaniem identyfikatorów działek ewidencyjnych, na których będzie
uprawiany tytoń,
b) dotyczące umów zbycia surowca tytoniowego, w tym:
–

datę zawarcia każdej z umów zbycia surowca tytoniowego,

–

nazwę, siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer
identyfikacyjny

w

krajowym

rejestrze

urzędowym

podmiotów

gospodarki narodowej (REGON) nabywcy surowca tytoniowego,
–

wyrażoną w kilogramach masę surowca tytoniowego objętego każdą
z umów, z podziałem na grupy odmian tytoniu, uzyskanego
z upraw na działkach ewidencyjnych, na których będzie uprawiany
tytoń.

6.4. W przypadku zmiany danych zawartych w Informacji (…) producent surowca
tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora właściwego OT KOWR
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korektę Informacji (…) zawierającą informację o zmianach, w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia konieczności zmiany Informacji (…).
6.5. Za datę złożenia informacji o zmianach, o których mowa w pkt 6.4. rozumie się
datę jej złożenia we właściwym OT KOWR.
7.

KONTROLE PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO

7.1. KOWR przeprowadza kontrole u producentów surowca tytoniowego mające
na celu potwierdzenie poprawności sporządzenia oraz zgodności ze stanem
faktycznym danych zawartych we Wniosku (…) oraz w Informacji (…).
7.2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostanie stwierdzone, że dane
zawarte w rejestrze są niezgodne ze stanem faktycznym, Dyrektor właściwego
OT KOWR, dokonuje z urzędu stosownych zmian w rejestrze informując o tym
producenta.
7.3. Jeżeli

w

wyniku

przeprowadzonej

kontroli

zostanie

stwierdzone,

że powierzchnia uprawy tytoniu w danym roku zbiorów jest większa
co najmniej o 10% od powierzchni zgłoszonej przez producenta surowca
tytoniowego w Informacji (…), Dyrektor OT KOWR, który wydał decyzję
w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego, wydaje
w drodze decyzji,

nakaz zniszczenia uprawy tytoniu na powierzchni

przekraczającej powierzchnię zgłoszoną do KOWR w danym roku uprawy,
na

koszt

prowadzącego

uprawę.

Czynności

zniszczenia

wykonywane

są zgodnie z pkt 11.1.
8.

INFORMOWANIE O ZAPRZESTANIU UPRAWY TYTONIU / PRODUKCJI
SUROWCA TYTONIOWEGO

8.1. W przypadku, gdy producent surowca tytoniowego zaprzestał uprawy tytoniu,
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Dyrektora OT KOWR, który wydał
decyzję w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego,
poprzez złożenie Wniosku o wykreślenie z rejestru producentów surowca
tytoniowego, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszych
Warunków (…).
8.2. W przypadku, gdy Wniosek (…) nie spełnia wymogów niezbędnych do jego
przyjęcia, Dyrektor właściwego OT KOWR informuje wnioskodawcę o brakach
i wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

11

8.3. Jeżeli wnioskodawca uzupełni stwierdzone braki we wniosku z zachowaniem
wyznaczonego terminu do jego uzupełnienia, wniosek uważa się za złożony
w pierwotnej dacie złożenia do OT KOWR.
8.4. Dyrektor OT KOWR, wykreśla producenta, w drodze decyzji, z rejestru
producentów surowca tytoniowego.
8.5. Producent surowca tytoniowego, który otrzymał decyzję w sprawie wykreślenia
z rejestru producentów surowca tytoniowego, a który nadal posiada surowiec
tytoniowy, zobowiązany jest złożyć do Dyrektora OT KOWR, który wydał
decyzję w sprawie wykreślenia z rejestru:
1) informację o zawarciu umowy zbycia tego surowca, a następnie o jego
zbyciu, zgodnie z pkt 9., albo
2) informację

o

zamiarze

zniszczenia

surowca

tytoniowego,

zgodnie

z pkt 11.2. (w przypadku nie zawarcia umowy zbycia lub niedokonania
zbycia).
8.6. Zgodnie z art. 38q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych
rynków rolnych umowa na dostarczenie tytoniu do nabywcy zawierana jest
przed dostawą, w terminie do dnia 15 marca roku zbiorów. Producent surowca
tytoniowego, o którym mowa w pkt 8.5. może zawrzeć umowę zbycia surowca
tytoniowego do nabywcy z pominięciem tego terminu.
8.7. Dyrektor OT KOWR, który wydał decyzję w sprawie wykreślenia producenta
z rejestru, jest upoważniony do przeprowadzania kontroli producenta, do czasu
zbycia albo zniszczenia surowca tytoniowego będącego w posiadaniu
producenta w dniu wykreślenia z rejestru.
9.

SKŁADANIE INFORMACJI O ZAWARCIU UMOWY ZBYCIA I ZBYCIU
SUROWCA TYTONIOWEGO PRZEZ PRODUCENTÓW, KTÓRZY ZOSTALI
WYKREŚLENI Z REJESTRU PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO

9.1. Producent który otrzymał decyzję w sprawie wykreślenia z rejestru, a który
nadal posiada surowiec tytoniowy, informuje Dyrektora OT KOWR, który wydał
decyzję, o:
1) zawarciu umowy zbycia surowca tytoniowego, na formularzu Informacja
o

zawarciu

umowy

zbycia

surowca

Załącznik Nr 5 do niniejszych Warunków (…),
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tytoniowego,

stanowiącym

2) zbyciu surowca tytoniowego, na formularzu Informacja o zbyciu surowca
tytoniowego, stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszych Warunków (…).
9.2. Informację o zawarciu umowy zbycia surowca tytoniowego oraz Informację
o zbyciu surowca tytoniowego, należy złożyć odpowiednio w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy lub od dokonania zbycia surowca tytoniowego.
9.3. Za datę złożenia ww. informacji rozumie się datę ich złożenia we właściwym OT
KOWR.
10. SANKCJE I PRZEPISY KARNE
10.1. Wykreślenie z rejestru producentów surowca tytoniowego nastąpi w przypadku,
gdy producent nie przekazał w terminie Informacji o produkcji i zbyciu surowca
tytoniowego oraz nie poinformował o zaprzestaniu produkcji surowca
tytoniowego.
10.2. Zniszczenie uprawy tytoniu nastąpi w przypadku, gdy:
1) w wyniku przeprowadzonej kontroli zostanie stwierdzone, że powierzchnia
uprawy tytoniu w danym roku zbiorów jest większa co najmniej o 10% od
powierzchni zgłoszonej przez producenta surowca tytoniowego w Informacji
(…),
2) producent uprawia tytoń bez wpisu do rejestru producentów surowca
tytoniowego.
10.3. W przypadkach, o których mowa w punkcie 10.2. Dyrektor właściwego OT
KOWR wydaje, w drodze decyzji, odpowiednio nakaz zniszczenia uprawy
tytoniu na powierzchni przekraczającej powierzchnię zgłoszoną lub nakaz
zniszczenia uprawy tytoniu, na koszt prowadzącego uprawę. Decyzja
nakazująca zniszczenie uprawy, wydana w przypadku uprawy tytoniu bez wpisu
do rejestru, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Proces niszczenia uprawy tytoniu odbywa się zgodnie z pkt 11.1.
10.4. Karze grzywny podlega producent wpisany do rejestru producentów surowca
tytoniowego, który będąc zobowiązany do złożenia w OT KOWR w terminie do
dnia 15 maja każdego roku Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego:
1) nie złożył Informacji (…),
2) złożył Informację (…) po wyznaczonym terminie,
3) złożył Informację (…) niepełną lub niezgodną ze stanem faktycznym.
Karze grzywny nie podlega natomiast producent, który:
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1) w Informacji (…) w części dotyczącej poprzedniego i bieżącego roku
zbiorów podał powierzchnię uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu,
która różni się nie więcej niż o 5% od rzeczywistej powierzchni upraw
ustalonej w wyniku kontroli,
2) otrzymał, w drodze decyzji, nakaz zniszczenia uprawy tytoniu i wobec
którego dokonano tego zniszczenia, w przypadku gdy stwierdzona
w wyniku kontroli powierzchnia uprawy tytoniu w danym roku zbiorów jest
większa co najmniej o 10% od powierzchni zgłoszonej przez producenta
w Informacji (…).
Postępowania w sprawie wymierzenia kary grzywny prowadzone są na
podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
11. ZNISZCZENIE UPRAWY TYTONIU/ SUROWCA TYTONIOWEGO
11.1. Zniszczenie uprawy tytoniu
11.1.1.

Zniszczenie uprawy tytoniu odbywa się poprzez zaoranie, przekopanie
gruntu czy też w inny sposób, który zapewni skuteczne zniszczenie tej
uprawy.

11.1.2.

Niszczenie uprawy tytoniu / surowca tytoniowego odbywa się pod
nadzorem osoby upoważnionej przez Dyrektora Generalnego KOWR do
wykonywania czynności kontrolnych.

11.1.3.

Z czynności niszczenia uprawy tytoniu / surowca tytoniowego, osoba
upoważniona przeprowadzająca czynności kontrolne sporządza protokół.

11.1.4.

Protokół zostaje przedłożony do podpisania producentowi surowca
tytoniowego, u którego przeprowadzono czynność zniszczenia uprawy
tytoniu/ surowca tytoniowego lub w przypadku jego nieobecności, osobie
przez niego upoważnionej.

11.1.5.

Przed podpisaniem protokołu osoby, które są upoważnione do podpisania
protokołu mają prawo wnieść do niego swoje uwagi.

11.1.6.

W przypadku odmowy złożenia podpisu przez producenta, osoba
sprawująca nadzór nad czynnością niszczenia zamieszcza na ten temat
uwagę w protokole.

11.1.7.

Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje producent surowca tytoniowego.

11.1.8.

Producent surowca tytoniowego, u którego przeprowadzono proces
niszczenia może zgłosić do Dyrektora Generalnego KOWR umotywowane
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zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia
jego podpisania.
11.1.9.

Dyrektor Generalny KOWR rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia
ich otrzymania zgłoszenia, a jeśli to konieczne zleca przeprowadzenie
dodatkowych czynności sprawdzających.

11.1.10. W przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń zmiany wprowadzane są do
protokołu w formie aneksu do protokołu. Aneks do protokołu podpisuje
osoba

nadzorująca

czynność

zniszczenia

oraz

producent

surowca

tytoniowego.
11.1.11. Jeżeli zgłoszone przez producenta surowca tytoniowego zastrzeżenia nie
zostaną uznane w całości lub w części, Dyrektor Generalny KOWR
niezwłocznie przekazuje zgłaszającemu zastrzeżenia producentowi swoje
stanowisko na piśmie.
11.2. Zniszczenie surowca tytoniowego na wniosek producenta
11.2.1.

W przypadku, gdy producent surowca tytoniowego zamierza dokonać
zniszczenia surowca tytoniowego, zobowiązany jest powiadomić o tym
zamiarze Dyrektora OT KOWR, który wydał decyzję w sprawie wpisu do
rejestru / wykreślenia z rejestru, co najmniej na 3 dni robocze przed
dokonaniem

zniszczenia,

na

formularzu

Informacja

o

zamiarze

zniszczenia surowca tytoniowego, stanowiącym Załącznik Nr 4 do
niniejszych Warunków (…).
11.2.2.

W zniszczeniu surowca tytoniowego bierze udział producent surowca
tytoniowego, który przeznaczył surowiec do zniszczenia lub osoba
upoważniona przez tego producenta.

11.2.3.

Czynność zniszczenia surowca tytoniowego, w przypadku zgłoszenia
takiego zamiaru przez producenta, odbywa się zgodnie z pkt 11.1.

12. SKŁADANIE INFORMACJI O NABYCIU SUROWCA TYTONIOWEGO
12.1. Pośredniczący

podmiot

tytoniowy

oraz

przedsiębiorca

zagraniczny

posiadający oddział z siedzibą na terytorium Polski, o których mowa w art. 9b
ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 43, z późn. zm.), zobowiązani są przekazywać do dnia 30 czerwca
każdego

roku kalendarzowego,
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do

Dyrektora

Generalnego

KOWR,

Informację o nabyciu surowca tytoniowego, na formularzu stanowiącym
Załącznik Nr 7 do niniejszych Warunków (…).
12.2. Informacja

zawiera

dane

o

masie

suszu

tytoniowego,

wyrażonej

w kilogramach, pochodzącego z poprzedniego roku zbiorów, łącznie oraz
z podziałem na grupy odmian tytoniu, o których mowa w ust. 7 załącznika III
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia
2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do
przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz
zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia Komisji (Dz. Urz. UE L
171 z 04.07.2017, str. 113), skupionego od producentów surowca tytoniowego
oraz wykaz tych producentów.
12.3. Za datę złożenia Informacji (…) rozumie się datę jej złożenia w Centrali
KOWR.
13.

INNE INFORMACJE

13.1. Formularze wniosków i wszystkich informacji, stanowiących załączniki
do niniejszych Warunków (…) można uzyskać:
1) bezpośrednio w Centrali KOWR (ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa),
2) w OT KOWR,
3) poprzez wydruk ze strony internetowej KOWR (www.kowr.gov.pl).
13.2. Poprawnie wypełnione, kompletne i podpisane przez producenta surowca
tytoniowego/ osobę uprawnioną do reprezentowania producenta wnioski
i informacje należy składać:
1) bezpośrednio we właściwym OT KOWR, lub
2) za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
na adres właściwego OT KOWR.
13.3. Osobą uprawnioną do reprezentowania producenta surowca tytoniowego jest
osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie z odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także pełnomocnicy
osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, legitymujący się stosownym pełnomocnictwem.
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13.4. Uczestnicy mechanizmu zobowiązani są poddać się wszelkim kontrolom
i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez KOWR, mającym
na celu dokonanie oceny należytego przestrzegania zasad realizacji działań
objętych niniejszymi Warunkami (…).
13.5. Dane zgromadzone w rejestrze producentów surowca tytoniowego, zgodnie
z art. 40he ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych
rynków rolnych, KOWR może udostępniać:
1) organom administracji publicznej, w związku z realizacją przez te organy
działań i postępowań mających na celu ograniczanie nielegalnego obrotu
surowcem tytoniowym oraz produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi,
2) sądom i prokuratorom, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań
ustawowych,
3) na wniosek podmiotów, których dotyczą te dane.
13.6. Niniejsze Warunki (…) będą obowiązywać do odwołania, z zastrzeżeniem
wprowadzenia zmian w przypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek
pisarskich bądź zmian wprowadzonych w legislacji krajowej lub Unii
Europejskiej.
13.7. Uczestnicy mechanizmu zobowiązani są do przechowywania dokumentów
związanych z realizacją działań objętych niniejszymi Warunkami (…) przez
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one
zrealizowane
13.8. Warunki nie stanowią przepisów prawa i mają charakter wyłącznie
informacyjny. W przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa, KOWR zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych
warunków.
14. ADRESY
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
Adresy OT KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl .
15. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 Wniosek o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego
Załącznik Nr 2

Informacja o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego
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Załącznik Nr 3 Wniosek

o

wykreślenie

z

rejestru

producentów

tytoniowego
Załącznik Nr 4

Informacja o zamiarze zniszczenia surowca tytoniowego

Załącznik Nr 5 Informacja o zawarciu umowy zbycia surowca tytoniowego
Załącznik Nr 6 Informacja o zbyciu surowca tytoniowego
Załącznik Nr 7 Informacja o nabyciu surowca tytoniowego
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surowca

