
 
 UCHWAŁA NR LIX/1111/14  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 13 listopada 2014 r.  

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
dotyczącego sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwach 

rolnych 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r., poz.596 z późn.zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz.Urz.Woj.Podk.  
z 1999r. Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);  

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje:  

 
§ 1  

Przyjmuje się stanowisko dotyczące  sprzedaży produktów przetworzonych 
w gospodarstwach rolnych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, 
Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Środowiska, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Wojewodzie Podkarpackiemu, Parlamentarzystom z terenu województwa 
podkarpackiego.  

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.  

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



         Załącznik do Uchwały Nr LIX/1111/14 

                                                                                         Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

                                                                                                           z dnia 13 listopada 2014 r. 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące sprzedaży 
produktów przetworzonych w gospodarstwach rolnych 

Liczba  produktów ekologicznych, lokalnych i tradycyjnych w województwie 
podkarpackim z roku na rok się zwiększa. Potwierdzeniem tego jest liczba 
produktów wpisanych na krajową listę produktów tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również wzrasta zainteresowanie konsumentów 
żywnością wysokiej jakości a w szczególności  jej zakupem bezpośrednio 
w gospodarstwie rolnika. Ze względu na skomplikowane przepisy ustawowe 
jakie muszą spełniać rolnicy by móc legalnie wprowadzać je do sprzedaży 
rozwój tej gałęzi jest ograniczony. 

Żywność wytwarzana przez rolników w małych, wielokierunkowych 
gospodarstwach jest bezpieczna dla zdrowia. Surowce do produkcji żywności 
pochodzą bezpośrednio z gospodarstw rolników. Droga z pola do końcowego 
odbiorcy jest bardzo krótka.   
 
Obecny stan prawny pozwala na sprzedaż wyłącznie nieprzetworzonych 
produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnego gospodarstwa 
bez stosowania przepisów dotyczących rejestrowania działalności gospodarczej 
i płacenie podatku dochodowego.  

Sejmik Województwa Podkarpackiego zwraca się o jak najszybsze 
przyśpieszenie  prac  nad  zmianą obowiązujących regulacji prawnych   
tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
dopuszczającą również produkcję rolniczą powiązaną polegającą 
na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej 
uprawy, chowu lub hodowli, czyli mającej charakter osobisty lub rodzinny.  

Jest to bardzo istotna sprawa dla naszego województwa, gdyż ok.83% 
gospodarstw to gospodarstwa małe i średnie o pow. mniejszej niż 5 ha. 

  Uproszczona sprzedaż produktów spożywczych przetworzonych wpłynie 
pozytywnie na rozwój turystyki kulinarnej, zapobiegnie powstawaniu szarej 
strefy oraz skróci tzw. łańcuch żywnościowy - ograniczy liczbę pośredników. 
Zwiększenie dochodowości gospodarstw rodzinnych poprzez sprzedaż 
bezpośrednią produktów przetworzonych we własnym gospodarstwie jest 
możliwe pod warunkiem wprowadzenia spójnych zmian aktualnie 
obowiązujących przepisów fiskalnych i weterynaryjno-sanitarnych,  podobnie 
jak w innych krajach UE. 



 


