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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI2YWNOSCJOWEJ' 

z dnia l lutego 1982 r. 

~mlenlaJąc.e rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnyc.h do urządzeil melioracji wodnych 
podstawowych. 

Na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 24 paź

·dziernika 1\)74 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r.Nr 38, 
poz. 230 iz 1980 r. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co nastę
puje: 

ł L W ża/ączńiku do rozporządzenla Ministra RoI-

Nazwa cieku 
wodnego · zali-

czonego do 

nictwa z dnia 27 marca 1975 r. w spwwie zaliczenia nie
których cieków wodnych do urządzeń melioracji wod:' 
nych podstawowych (Dz. U. z 1975 r. Nrt t, poz. 66 
i z 1979 r. Nr 9, poz, 58) dodaje się na końcu pozycje 
.80-82 w brzmieniu: 

Lp. urządzeń me- Województwo Data 
zaliczenia lioracjl wod-

nych podsta-
wowych 

l 2 3 -4 

,,80 Rów E (potok 
Popiel) na dłu-
gości 4300 mb jeleniogórskie t.1II.t982 r; 1 

81 Rów w dolinie 
rzeki Moszcze-
nicy na długo-
śc:i 3650 mb 
Ciek Zonza' 

słupskie t.III.t982 r; 
82 warszawskie t.IIl.1982 r." 

" 
" 

.,' 

. ~ : 

.. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia; 

.,:. " 'Ministe~ RolI)ictwa i Gospoda!ki Zywnościowej: 
J. Wojtceki 
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ROZp'q~ZĄąZENIE MINISTRA ROLNICTW A I GOSPODARKI 2YWNOSCIQWEJ 

z dnia 10 lutego 1982 r. 

w sprawie zwalczania chórób tytoniu. 

'l Na pocist~~ie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. 
o' oc,luonl;e losiinuprawnych przed chorobami, szkodnika
mi' . i ' clnvas~aini (Dz . . U. Nr 10, poz. 55) zarządza się. cQ 
lias tępuje:' 

§' l. Dą chorób ' tytoniu, podlegających obowiązkowi 
zwalci~nia, zalicza s'ię: ' 

l) mą:'!.Zniaka rzekomego tytoniu (peronospora tabacina 
Ad al.'l) , . , 

2) brązo\\'!., plamistość pomidorów . na tytoniu (Lycoper. 
sicum v '~rus 3). 

§ 2'. 1.0lJowiązek Zwalczania Qhorób, o którycn 
mowa w§ .. 1, <-'.Ulży na osobach uprawiających tytoń. 
Z:waICzanie chorób 'pdbywa ' 5ię, z zastrzeżeniem ust. 2! 
nil koszt Państwa. 

2.,' Usługi ~wą.lczania chorób tytoniu wykonują jed
nostki' gospodarkI uspołecznionej, a w razie braku moż
liwoŚCi wykonania ' przez nie takich usług zwalczania 
chorób dokonują osoby uprawiające tytoń, którym Pań· 

. stwo dostarcza nieodpłatnie środki chemiczne, jednakże 
bez zwrotu poniesionych przez te osoby kosztów robo
cizny. 

3 . . Szczegółowe zasady ponoszenia kosztÓw zwalcza
nia chorób tytoniu regulują odrębne przepisy. 

, 

§ 3. Zwalczanie mączniaka rzekomego polega na: ' 

.1) używaniu do . $iewu wyłącznie . nasion odkażonych 
lub zaprawioriych, 

: ~J. usuwaniu zllruntu resztek tytoniu po zbiorach oraz 

. ,.' 

,< ' 
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łeb niszczeniu, p.rzez spalenie lub przykrycie warstw( 
ziemi grubości ,co ndjmniej 20 cm, 

. 3) odkażeniiJ inspektów oraz ziemi przeznaczonej dó 
produkcji rozsady tytoniu, 

;«) stosowaaiuzabiegó-w profilaktycznych ' wtnspek.tcicJl, 
, z Jożsadą ,tytoniu oraz w uprawie gruntowej, z uż'y
cie~ środków . chemicznych, określonych przez wo
jewódzkie stacje kwarantanny i ochrony roślin. w 
terminach przez nie wskazan ych. 

5) niszczeniu pierwszych ognisk choroby przez zaoranie 
roślin zarażonych, 

&} przyspieszeniu zbioru tytoniu w razie niebezpieczeń
stwa rozwoju choroby (epifitozy). 

§ 4. Zwalczanie brązowej plamistości pomidorów na 
Iytoniu polega na: 

.1) stosowaniu zabiegówprofUaktycznych w inspektach 
z rozsadą tytoniu oraz w uprawie gruntowej prze-

I 

. ' 

ciwko owadom przenoszącym tę chorobę, z użyciem 
środków chemicznych, określonych przez woje wódz. 
'kie 'stacje kw,arantanny i , ochrony roślin. w termi • 
nach przez nie wskazanych, . 

2) niszczeniu rozsad y tytoniu pozostałej w inspektacn 
po Qbsadzeniu plantacji. 

3) niszczeniu łodyg po zbiorach liści tytoniu, 
4) zwalczaniu chwastów. 

§ 5. Pestycydy należące do I i II klasy toksycznoścl 
mogą być stosowane do zwalczania chorób tytoniu przez 
ekipy specjalistyczne lub osoby prżeszkolone w zakresie 
stosowania. przechowywa~ia i transportu tych środków. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło; 
szenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki 2ywnościoweji 
J! WOjleckJ 

( 
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