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2) w § 4: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Stawki ryczałtu wynoszą: 

, 
Od obrotu miesięcznego zł 

do 70.000 
od nadwyżki ponad 70.000 do 90.000 
od nadwyżki ponad 90.000 do 110.000 
od nadwyżki ponad 110.000 do 130.000 
od nadwyżki pónad 130.000 do 150.000 
od nadwyżki ponad 150.000 
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b) w ust. 3 po wyrazach "Dz. U. z 1983 r. Nr 43, 
poz. 191" dodaje się wyrazy "i z 1985 r. Nr ''12, , . 
poz. 50". a wyrazy ,,{Dz. U. Nt 7. poz. 55 z później- ...: 
szymi zmianami)" zastępuje się wyrazami " (Dz. U. ' , 
z 1987 r. Nr 12, poz. 77)". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ' ma zastosowanie do obrotów osiągniętych poczy- ",> 

nającod dnia 1 kwietnia 1988 r. ,t"' 
'j .' 

Minister Finansów:B. Samojlik :,· ' ; ... 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A, LESNICTW A I GOSPODARKI 2:YWNOSCIOWEJ 

" 

z dnia 16 lutego 1988 r. 

r' 

w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek orgwzacyjnychresort!l rolnictwa; 
leśnictwa I gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Na podstawie art. 67 § 2 ,ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. Nr 12, poz. 116. z 1972 r. Nr 49. poz. 312. z 1975 r. 
Nr 16. poz, 91 i Nr 45. poz. 234. z 1982 r. Nr 16. poz. 125 
i Nr 45. poz. 291. ~ 1983 r. Nr 6. poz: 35 i Nr .;44. poz. 203. 
z 1985 r. Nr 23. poz. 100 oraz z 1986 r. Nr 39. poz:. 193). 
w związku z § 1 pkt 15-18 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania 
funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do na
kładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 
Nr 6. poz. 34) oraz art 2 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. 
o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektó
rych naczelnych i centralnych organów administracji 
państwowej (Dz. U. Nr 50. poz. 262 i z 1987 r. Nr 33. 
poz. 180) zarządza się. co następuje: 

§ 1. Funkcjonariusze służby weterynaryjnej są upo
wazmeni do nakładania grzywien w drodze mandatu kar
nego za wykroczenia określone w: 

1) art. 110, 111 i 118 § 1~3 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. ~ Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12. poz. 114. 
z 1981 r. Nr 24. poz. 124. z 1982 r. Nr 16. poz. 125. 
z 1983 r. Nr 6. poz. 35 i Nr 44. poz'. 203. z 1984 r. 
Nr 54. poz. 275. z 1985 r. Nr 14. poz. 60 Nr 23. 
poz. 100 oraz z 1986 r. Nr 39. poz. 193), 

2) art. 98 i 99 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźli
wych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77. poz. 673 
i Nr 114. poz. 975. z 1928 r. Nr 26. poz. 229. z 1932 r. 
Nr 26. poz. 229. Nr 60. poz. 573 i Nr 67. poz. 622. 
z 1934 r. Nr 110. poz. 976, 'z 1938 r. Nr 27. poz. 245. 
z 1948 l. Nr 49, poz. 373. z 1951 r. Nr t. poz. 4. z 1974 r. 
Nr 22. poz. 131 i z 1975 r. Nr 17. poz, 94). 

3) art. 52 pkt l ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. ci ho · 
dowli. ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckilll 
(Dż. U. z 1973 r. Nr 33, poz. ' 197). 

4) art. 32 pkt 7 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o wa
runkach zdrowotnych żywnoscl l żywienia (Dz. U. 
Nr 29. poz. 245. z 1971 r. Nr 12. poz. 115 oraz z 1985 r. 
Nr 12. poz. 49). 

§ 2. Funkcjonariusze administracji w sprawach me
lioracji wodnych oraz zaopatrzenia rolnictwa i wsi w ' ",-' 
wodę są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia określone w: 

1) art. 80. 155 i 156 Kodeksu wykroczeń. 

2) art. 59 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 

1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38. poz. 229, 
z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z · 1983 t. Nr 44, poz. 200 
i 201. z 1984 r. Nr 35. poz. 185 i 186 oraz z 1987 r. " 
Nr 21. poz. 124). 

3) art. 127 pkt t. 3 i 4, art. 128 ust. pkt 1. 2. 3 i ' 4 
oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24 paź
dziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, 
poz. 230. z 1980 r. Nr 3. poz. 6 oraz z 1983 r. Nr 44, 
poz. 201). 

§ 3. Funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Skupu 
i Przetwórstwa Artykułów Rolnych są upowaźnieni do " 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wy
kroczenia określone w: 

1) art. 111 § l pkt l i ~ 2 Kodeksu wykroczeń, 

2) art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 1961 ,l. ' 

o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298 oraz z 1972 i . ' " 
Nr LI. poz. 83). 
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3) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o mia
rach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 148 oraz z 1972 r. . Nr 11, poz. 83), 

4) art. 32 pkt 7 ustawy z dnia. 25 listopada 1970 r. 
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 
Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz z 
1985 r. Nr 12, poz. 49), 

5) art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jo
kości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 2, poz. 7 i z. 1987 r. Nr 33, poz. 181): 

§ 4. Funkcjonariusze administracji lasów państwo

'wych i parków narodowych są upoważnieni do nakła 

dania grzywien w drodze mandatu karnego za wykrocze
nia określone w: 

1) art. 82 § l pkt t-S i l, art. 148 § 1, art. 151 § 1, 2 
i 3, art. 152 § 1, art,. 153 § 1, art. 154 § 1 i 2, art. 155 
§ 1, art. 156 § 1 i art. · 157 § l Kodeksu wykroczeń , 

. 2) art. 28 i 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochro
nie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180 oraz z 1987 r. 
Nr 33, poz. 180). 

~ 

§ 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego wydaje: 

1) funkcjonariuszom służby weterynaryjnej - terenowy 
organ administracji państwowej o właściwości szcze
gólnej do spraw weterynarii stopnia wojewódzkiego, 

2) funkcjonariuszom administracji w sprawach melio
racji wodnych oraz zaopatrzenia rolnictwa i wsi w 
wodę - terenowy organ administracji państwowej 

o właściwości szczególnej do . spraw melioracji wod
nych oraz zaopatrzeni'!. rolnictwa i wsi'w wodę stop
nia wojewódzkiego, 

3) funkcjonariuszom Paristwowej Inspekcji Skupu Prze
twórstwa Artykułów Rolnych: 
a) Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Skupu 

i Przetwórstwa Artykułów Rolnych - dla funkcjo
nariuszy ' Głównego Inspektoratu oraz okręgowych 
inspektorów, 

b) okręgowy inspektor Państwowej Inspekcji Skupu 
i Przetwórstwa Artykułów Rolnych - dla funkcjo
nariuszy . okręgowych delegatur! 

4) funkcjonariuszom administracji lasów państwowych 
i parków narodowych: 

a) dyrektor okręgowego zarządu lasów państwowych 
- .dla funkcjonariuszy administracji lasów pań
~wowych, 

b) dyrektor parku narodowego - dla funkcjonariu
szy administracji parków narodowych. 

§ 6. Upoważnienie, o którym mowa w § 5, powinno 
zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, 

datę wydania i termin ważności, podstawę prawną jego 
wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważ

nionego . funkcjonariusza, numer legitymacji służbowej, 

określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upo
ważniony do nakładania grzywien "W drodze mandatu kar
nego, określenie obszaru, na którym upoważnienie jest 
ważne. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, 
który je wvdał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzę
dowej . 

§ 7. Tracą moc: 

l) rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 6 maja 1972 r. w sprawie określe
nia wykroczeń, za które niektórzy funkcjonariusze 
administracji leśnej i Straży Ochrony Przyrody upo
ważnieni są do nakładania grzywien w drodze man
datu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upo
w.ażnień (Dz. U, . Nr 21. poz. 155 i z 1987 r. Nr 41, 
poz. 243), 

'2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerWC3 
1974 r. w sprawie określenia ' wykrocZE:ń, za które 
funkcjonariusze służby weterynaryjnej oraz gospo
darki wodnej i melioracji podporządkowanej tereno
wym organom administracji państwowej upoważniel}i 
są do nakładania ' grzYwien w drodze mandatu kar
'nego (Dz. U. Nr 25, poz. 151 i z. 1975 r. Nr lO; poz. 64). 
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§ 8. Rozporządzenie wchodzi w , życie z ,dniem 
kwietnia 1988 r. 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
ŻywnośCiowej: S. Zięba 

, 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW Ar LESNICTW A I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ 

z dnia 29 lutego 1988 r. 

w sprawie niektórych opiat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. 

Na podstawie art. 16 ust. 2, art. 30 \1st. 2, art. 42 ust. 5 
i arl 71 pkt 3 ustawy z dnia 10 października 1987 r. o na
siennictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 166) zarządza się, co na
stępuje: , 

§ l. Wysokość opłat rejestrowych określa załącznik 
tir 1 do rozporządzenia. 

§ 2. Wysokość opłat za ochroI).ę odmiany lub skład

nika pierwotnego mieszańca określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

§ 3. 1. Opłaty rejestrowe i opłaty za ochronę do-

tyczące odmian zagranicznych pochodzących z krajów -
członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej uiszcza 
się w rublach transferowych, az innych krajów - w 
walutach wymienialnych określonych przez Prezesa Na-

. rodowego Banku Polskiego. Opłaty te mogą być również 
uiszczane w zł0tych pochodzących z wymiany walut 
obcych w polskim banku dewizowym albo z innego 
tytułu zgodnie z prawem dewizowym. 

2. Jeżeli opłaty, ' o których mowa w ust. 1, uiszcza się 
w rublach transferowych lub walutach wymienia lnych, 
wysokość tych opłat określa się według kursu tych wa-




