DANE RAPORTOWANE PRZEZ PRODUCENTÓW CHMIELU/ UZNANĄ
GRUPĘ / ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW CHMIELU
ROK ZBIORU CHMIELU:

2020

Kierowane do LubelskiegoWojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Poniższe dane należy przekazać do WIJHARS w terminie do 1 marca roku następującego po roku zbioru chmielu

A. DANE RAPORTOWANE INDYWIDUALNIE PRZEZ PRODUCENTA CHMIELU






Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................................
Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................
Telefon: ............................................................................................................................................................
Nazwa i adres uznanej grupy lub organizacji producentów chmielu (wypełnić w przypadku
przynależności):...........................................................................................................................................................
...............
Obszar uprawy chmielu oraz nowe nasadzenia w roku danego zbioru:

Producent chmielu ma obowiązek prawny przekazania informacji o powierzchni upraw chmielu, prowadzonych przez
niego w roku zbioru tego chmielu oraz o powierzchni nowych nasadzeń założonych jesienią roku poprzedzającego rok
zbioru oraz wiosną w roku danego zbioru (dotyczy to również upraw jednorocznych nieplonujących). Dane należy
przekazać najpóźniej w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku zbioru.
Powierzchnia
Powierzchnia
nowych
Nazwa deklarowanej
upraw ogółem,
nasadzeń
Lp.
Miejsce położenia uprawy
odmiany
łącznie z nowymi
(uprawy
nasadzeniami (ha)
jednoroczne)
ha
1
 Województwo: …………………………….
 Powiat: ………………………………………….
2
 Województwo: …………………………….
3
4





Powiat: ………………………………………….
Województwo: …………………………….
Powiat: ………………………………………….




Województwo: …………………………….
Powiat: ………………………………………….

1. Ilość chmielu niesprzedanego w tonach z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany (tj. ilość chmielu
wyprodukowana przez danego producenta, na który nie został wystawiony dokument potwierdzający jego sprzedaż,
do dnia przekazania przez producenta informacji.):
Lp.
Nazwa odmiany
Masa chmielu niesprzedanego (tony)
1
2
3
4
2. Ilość chmielu objętego umowami, w odniesieniu do przyszłego zbioru (tj. nadchodzącego sezonu zbioru chmielu),
z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany, w tonach:
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Lp.

Nazwa odmiany

Masa chmielu objętego umowami, w odniesieniu do przyszłego zbioru
(tony)

1
2
3
4

Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 RODO przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w ramach obowiązku prawnego
wynikającego z art. 23 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, w
celu przekazywania informacji dotyczących rynku chmielu do właściwych instytucji.
Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane znajdują się na stronie internetowej właściwego
Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS (link do strony internetowej WIJHARS:https://www.gov.pl/web/ijharsw zakładce
„kontakt – WIJHARS”) oraz Głównego Inspektoratu JHARS (https://www.gov.pl/web/ijharsw zakładce „BIP/Ochrona
danych osobowych”).
……………………………………………………….
miejscowość, data
………………………………………………………..
podpis raportującego (pieczęć)
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PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z
OBJAŚNIENIAMI
OBJAŚNIENIA
Za powierzchnię uprawychmielu uważa się:
 powierzchnię, na której uprawia się rośliny chmielu, zajętą przez konstrukcję nośną i ograniczoną linią jej
zewnętrznych odciągów kotwicznych;
 pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz plantacji i niestanowiące
części drogi publicznej, które umożliwiają uprawę rzędów roślin znajdujących się między odciągami kotwicznymi,
 pasy przeznaczone na uwrocia, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, pod warunkiem, że szerokość
żadnego z nich nie przekracza 8 m i nie stanowią one części drogi publicznej.
Szerokośćpowierzchni uprawychmielu powinna być powiększona o dwie szerokości średniego międzyrzędzia (po
jednym pasie brzeżnym z każdej strony), jeżeli na linii zewnętrznych odciągów kotwicznych rosną rośliny chmielu i
obszar ten jest własnością producenta oraz nie jest częścią drogi publicznej.
Długość powierzchni uprawy chmielu powiększa się o dwa pasy przeznaczone na uwrocia pod warunkiem, że szerokość
każdego z nich nie przekracza 8 m i obszar ten jest własnością producenta oraz nie jest częścią drogi publicznej.
Powierzchnia uprawy chmielupowinna się składać się z kwater jednolitych odmianowo.
Za kwaterę uważa się jednolitą odmianowo wydzieloną część powierzchni uprawy chmielu, tworzącą regularny kształt o
wyraźnych granicach, kwatery mogą być usytuowane wzdłuż lub w poprzek rzędów.
Przygotowanie raportu
1. Raport składany jest przez:
 producenta chmielu indywidulanie,
 uznaną grupę producentów lub uznaną organizację producentów chmielu,
2. Producent chmielu składa jedenraport na wszystkie użytkowane powierzchnie w ustawowym terminie do dnia 1
marca roku następującego po roku zbioru chmielu z tych powierzchni.
3. Uznana grupa lub organizacja producentów chmielu składa raport na wszystkie użytkowane przez jej członków
powierzchnie w ustawowym terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku zbioru chmielu z tych
powierzchni.
4. Powierzchnię upraw należy podać w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W kolumnie ,,nazwa deklarowanej odmiany” należy wpisać kolejno taką ilość odmian, z których faktycznie dana
powierzchnia uprawychmielusię składa,z uwzględnieniem wieku uprawy
Powierzchnię należy podać w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Przedmiotowy raport po wypełnieniu należy dostarczyć, do właściwego ze względu na miejsce położeniauprawy
chmielu, wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Pouczenie
Zgodnie z art. 40 ust. 4 pkt 4, ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku
chmielu kto będąc producentem chmielu lub upoważnionym do reprezentowania grupy albo uznanej organizacji
producentów chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy
chmielu nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, lub
nieprzekazuje tych danych lub przekazuje je po terminie, podlega karze grzywny.
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