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Producenci surowca tytoniowego
z obszaru woj. Lubuskiego

Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca
tytoniowego.

KrajowY OŚrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że w dniu 15 9rudnia 2oL7 r. weszła w zycie
ustawa z dnia 27 paŻdziernika 2077 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawyo organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 20L7 poz. 2216), na mocy'której Krajowy
OŚrodek WsParcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitoiowania oraz nadzorowania
krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem Prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu,
Produkcji lub zbYtu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru producentów surowca
tYtoniowego, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

WPis do Rejestru Producentów surowca tytoniowego zostanie dokonany na wniosek producenta.
Producent surowca tytoniowego, który w dniu wejścia w zycie ustawy uprawia, produkuje lub
zbyllla surowiec tytoniowy składa do Dyrektora oddziału Terenowego KoWR wniosek o wpis do
Rejestru Producentów surowca tytoniowego, w terminie 5 miósięcy od dnia wejścia w zycie
ustawY tj. do dnia 15 maja 2018 r., na formularzu udostępnionyń na stronie internetowej
administrowanej przez KOWR (www.kowr.oov.pl).

Ustawa nakłada równiez na producenta surowca tytoniowego obowiązek przekazywania
DYrektorowi Oddziału Terenowego KOWR rocznej informacji dotyczącej-m.in.: powierzchni
uPraWY Poszczególnych grup odmian tytoniu/ masy surowca tytoniowego objętego umowami,
szacunkowej masy surowca tytoniowego, która zostanie wyprodukowana, masy surowca
tYtoniowego dostarczonego nabywcy w podziale na zawarte umowy/ stanu magazynowego/
zawartych umów zbycia surowca tytoniowego.

Na nabywców surowca tytoniowego ustawa nakłada obowiązek przekazywania Dyrektorowi
Generalnemu KOWR informacji o masie suszu tytoniowego, pochodzącego z poprzedniego roku
zbiorów, skupionego od producentów surowca tytoniowego.

Nieprzestrzeganie obowiązku składania corocznej informacji , przekazywanie jej po terminie,
Przekazywanie informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym móze skutkować
karą grzywny, Sankcją za prowadzenie uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru
będzie natychmiastowe zniszczenie uprawy tytoniu na koszt prowadzącego tę uprawę.
Formularze wniosków i dokumentów składanych do KOWR, warunki udziału w mechanizmie orazinne istotne informacje dostępne są na stronie www.kowr.oov.pI . oraz w oddziałach
Terenowych KOWR,

Dodatkowych informacji udziela:

WYdział Rozwoju Rynkow Rolnych Oddziału Terenowego Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Gorzowie Wlkp,
tel. 95 72O 87 66, 95 72O 87 70
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66-400 - Gorzów ul. Walczaka 25, www.kowr.gov.
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