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2. Kwoty przyrost.u wynagrodzeń wolnego od obcią

zen na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej 
z tytułu realizacji produkcji. o której mowa w ust. 1 
pkt l i 4, · nie będą uwzględniane przy ustalaniu przy tostu 
wynagrodzeń stanowiących podstawę obciążeń na Pełń

stwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1986 r. 

3. Wysokość kWl't przy ros tu wynagrodzeń wolnego 
od obciążeń, o których mowa w liSt. 1. dla poszcwgól
nych jednostek gospodarczych w zależności odstopnii.l 
realizdcjl zadań i warlInków techniczno-organizacyjnyc!1 
określa siG w umowfłch Zd wieran y,h między właści-.vymi 
ministrdmi a jednostkami gospodarczymi. 

·1 , 4. W umowach, ,o któ rych mowa w ust. 3, nirleży 

określić wiei kość dodatkowej produkcji oraz ' zasad y 
wykorzystania kwoty · wolnej od obcITrżen na Państwowy 
Fundusz Aktywizacji Zawodowe j. 

5. Wypłaty i rozliczenia wynagrodzeń w ramdcn 
kwot wolnych od obciążeń na Państwowy Fundusz Akty~ 
wizacji Zawodowej są · dokonywane narastająco w okre
sach kwarttdnych, proporcjonalnie do stopnia wykonania 
zadclll. 

6. W razie niewykonania w 1985. r. przez jednostkę 
gospodarczą zadaJl określonych w umowie, wydatkowane 
na nie środki z funduszu w ynagrodzeń . będą podlegaĆ' 

. obciążeniu na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodo
wej na zasadach ogólnie obowiązujących, proporcjonal
nie do stopnia wykonania zadań. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem .ogło
szenia z Ilocąod dnia l stycznia 1985 r. 
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ROZPORZĄDZENIE Mlr,-IISTRA ROLNICTW A I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ 

z dnia 26 kwietnia 1985 r. 

w sprawie zezwoleń 'na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu pucz jednostki gospodarkI 
riie uspolen.uionej. 

Na podstawie art. 2 ust. 4 oraz art. 4 ust. 1 -pkt 4 
ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu h ąndiu 

oraz ni ek tórych innych rodzajó w działalności przez Jed 
nostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. z 198:.! r. 
Nr 43, poz. 1_93 i z 1984. r. Nr S, poz. 24) zarządza się, 

co nastę pu j e: 

§ 1. 1. Prowadzen ie za'kładu sztucznego . wy l\ęgu 

drobiu, zwanego dill~j "zakładem". przez jednostkę gos
podarki nie u<;połeczilknej wyJ11nga lLzy ,;kó l1Jd zE'ZWOlell ia. 

2. _ Ze~wolen i e nlO ,:e być wydane wła ścicielowi uzna 
nej termy re produkC YJnej, który posi<tdd co najrr.ni e j wy
kształcenie podstaWOWE 0 . Tl przeszkolenię w zakresie 
techniki sztucznego \<,rylegu drobiu, stwierdzone odpo
wiednim doktlmelltelll, 

§ 2. I. Za' zakic.J uw ażiI się ohiekt pfJ:elIl"CZ),l Y 
do s:ztuczne~Jo ,'y l" UlI ci;'ohiu, sk!3.dajqcy ,lii; co nUJITIlli€!j 
z nast(~ pll jącycb pc,miwzczen 

l) pomieszczepia wyposażonego w apa rat wylęgowy 

o po jemno~c i ponad 500 jaj oraz w urządzenia wen
tylacyjne. 

2) magazynu jaj o powierzchni 1 do 1,5 m2 nd · każde 
1.000 jaj. 

3) pomieszczenia przeznaczonego do .~kspeqycji piskląt, 

o powierzchni co na jmniej 8 m2, przy ogólnej pojem
ności aparatów wylęgowych do 3.600 jaj, a przy 
większej pojemności tych ćlparatów - l m2 na każde 
następne 1.000 jaj. 

2. W zakł adzie można pro' .... adzić wylqgi z . jaj jedne
go gatunku drobia. p ;)ch -· dzących wyi.:)czn ie z własnej, 

uznanej fermy replodl;.kcy jne j. 

3. Zakład pOWIlllEm być oddalony od fermy repro
c] ukc y jnej oraz innych budynków inwentarskich co naj
mnIeJ o 100 m, a w wyjątkowych wypadkach - co naj
mniej o 50 m. 

§ 3. 1. Zezwolenia wyd aje właściwy dla miejsca 
położenia zakładu terenowy organ administracji państwo
wej o właściwości szczególnej do spraw rolnictwa stop
ni a podsta wowego. 

2. Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu opinii 
działającej na danyUJ terenie okręgowej stacji hodowli 
zwierząt w· kwestii c elowości gospodarczej prowadzenia 
zakladu. 

§ 4. I. Zezwolenie wydaje się na czas określony, 

nie dłuższy niż 3 lata. 

2. Zezwolenie może być przedłużone na dalsze o,kre
sy pod warunkiem zaCHowania wymagań ' określonych 

w § 2 oraz zasad i trybu, o których mowa w § 3. 

§ 5. 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Przemy
słu Spożywczego i Skup'u z dnia 11 grudnia 1974 r. w 
sprawie zezwoleń' na· prowadzenie zakładów sztucznego 
wylęgu drobiu (Dz. U. Nr 51. poz. 339). 

2. Zezwolenia uzyskane na podstawie rozporządzenia, 
o którym mowa w ust. 1. zachowują ważność do upływu 
czasu, na.. jaki zostały wydane 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie .. dniem 
1 czerwca 1985 r. 
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