
, Dz_' _ie_n_n~k_U_s_ta_\\,"_~.!_~9 __ ..,......_..,.........,... __ -:".,....... __ ~,) .... }_: ~' ",,'_' , ._2_2_0'--..-,,-.-,.... ________________ ...,....::cP.::c0~z. 12~ i ~21 

; , 

że przychody z ferm kurcząt'i kaczek tuczonych założo~ 
nych w 1965 r. korzystają ze zwolnięnia o,d poti,atku -:
bez względu na rozmiary - .przez okres pi$rwszych trżech ' 

lat prowadzenia ferm, pod warunkiem zawarcia i wyko
nania umowy kOritraktacjina dostawę całejpr'odukcji. 

Minister Finansów: wcz; J. Trendota 
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ROZPORZĄDZllNIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 27 maja 1968 r. 

w sprawieobJęcla upraw zboża l ziemniaków obowiązkiem płanowego odnawiania , materiału siewnego 
w gospodarstwach rolnych. 

:Na podstawie art. 11 ustawy z dni~ 16 lutego 1961r. 
o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. 1. Obowiązkiem planowego odnawiania materiału 
siewnego obejmuje się w określonych latach tiprawy okre
ślonych gatupków zbóż oraz uprawy ziemIJ.iaków w gospo
darstwach państwowych, spółdzielczych i indywidualnych. . 

2. Planowe odnawianie materiału siewnego zbóż i ziem-
'. niaków polega na stosowarrtu ' kwalifikowanego materiału . 
śiewnego, nabytego w określonych gospodarstwach repro
dukcyjnYCh lub placówkach handlowych" w ustalonym ter
minie. 

§2. 1. Decyzje w sprawie obowiązku planowego odna
wiania materiału siewnego wydają corocznie na podstawie 
zatwierdzonego pięcioletniego planu nasiennego: 

J) biura gromadzkich rad narodowych - w stosunku do go
spodarstw indywidualnych, 

2) właściwe do spraw rolnych organy prezydiów powiato
wych rad narodowych - w stosunku do gospodarstw 
państwowych ispółdz1elczych. 

2. Decyzja powinna określać: 
l) gospodarstwo objęte w danym roku obowiązkiem ,odno~ 

wienia materiału siewnego, 
2) rodzaj ziemiopłodów objęty obowiązkiem odnawiania 

materiału siewnego (określony gatunek zboża, ziemniaki), 
3) 'gospodars'two . reprodukcyjne bądż uspołecznioną placów

kę handlową, w której należy się zaopatrywać w mate
r·iał siewny, 

4) powierZChnię uprawy rośliny objętej obowiązkiem od-
. nowienia, ustaloną na podstaWie deklaracji gospodar
stwa" oraz ilość materiału: siewnego potrzebnego do ob
siewU , (obsadzenia)' tej powier,zchni, wyliczoną zgodnie 
z zalecanymi normami agrotechnicznymi, 

-, , 

5) termin,_ w którym materiał siewny powinien być nabyty 
przez 'gospodarstwo. 
3. Decyzje w sprawie objęcia obowiązkiem odnowienia 

w danym roku materiału siewnego jednostki określone w 
ust. 1 doręczają zainteresowanym gospodarstwom. ' 

4. Decyzje w sprawie planowego odnawiania materiału 
siewnego doręcza się: 

1) co do zbóż ozimych - przed 15 sierpnia każdego roku, 
2) Co do zbóż, jarych i ,ziemniaków - przed 15 stycznia 

każdego roku. 

§ 3, Kontrolę wykonania obowiązku planowego Odn~~ 
wiania materiału siewnego sprawują jednostki określone w 
§ .2 ust. 1. ' 

§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa: 
1) o biurach gromadzkich rad narodowych, rozumie się _ 

przez to również właściwe do spraw rolnych organy pre
zydiów rad narodowych osiedli Oraz miejskiCh rad: naro
dowych . w miastach nie stanowiąćych powiatów i'. dziel
nicowych radnar'odowych miast wyłączonych z wóje-
wództw, , ~ 

,2) o powiatowych radach narodowych, rozumie się przez to 
równiez rady narodowe miast stanowiących powiaty 
i dzielnicowe rady narodowe miast wyłączonych z wo
jewództw. 

§ 5. Triłci moc rozporządzenie . Ministra Rolnictwa z dnia 
10 sierpnia 19'61 r. w 'sprawie objęcia upraw zboża i /ziemnia-, 
ków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego 
w gospodarstwach rolnych (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 200 
i z 1963. r. Nrl, poz~ 10). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo: 
szenia. 

Minister RolnictWa: w z. J. Okuniewskl 
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