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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dn ia 25 maja 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych. 

Na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 24 października 
1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230, 
z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, 
poz. 139 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, 
poz. 222) w związku z pkt 37 części A załącznika nr 2 do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczel
nych i centralnych organów administracji państwowej. za
strzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesio
nych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W załączniku do rozporządzen ia Ministra Roln ic
twa z dnia 27 marca 1975 r. w sprawie zaliczenia niektórych 
cieków wodnych do urządzeń mel ioracji wodnych pod
stawowych (Dz. U. Nr 11, poz. 66, z 1979 r. Nr 9, poz. 58, 
z 1982 r. Nr 6, poz. 49, z 1983 r. Nr 56, poz. 253, z 1987 r. 

Nr 7, poz. 42 i Nr 37, poz. 216 oraz z 1990 r. Nr 9, poz. 56 ) 
dodaje się na końcu lp. 91 w brzmien iu : 

Nazwa cieku wodnego 
Data Lp. zaliczonego do urządzeń Wojew ództwo 

melioracji wodnych pod- zaliczenia 
stawowych 

,,91 Ciek "R-1" o długości 
8500 mb w obiekcie 1 styczn ia 
"Felcyn Polik" płockie 1991 r. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem 1 stycz
nia 1991 r. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : C. J anicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 31 maja 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwarantanny roślin. 

Na podstawie art. 14, art. 17 ust. 2, art. 18 pkt 1 i art. 19 
ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin 
uprawnych przed chorobami , szkodnikami i chwastami 
(Dz. U. Nr 10, poz. 55, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 4 paź
dziernika 1962 r. w sprawie kwarantanny roślin (Dz. U. Nr 57, 

poz. 283) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują 
brzmien ie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego 
rozporządzen ia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życ i e po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnośc iowej : C. Janicki 

Załączniki do rozporządzen i a Ministra 
Roln ictwa i Gospodarki Zywnościowej 
z dnia 31 maja 1990 r. (poz. 235) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ CHORÓB, SZKODNIKÓW I CHWASTÓW, PRZECIW KTÓRYM STOSUJE SIĘ KWARANTANNĘ ROS LIN 

Lista A 1 - Choroby, szkodniki i chwasty nie wy
stępujące w krajach europejskich. 

I. Choroby 

Grzyby 

Angiosorus solan i 
Apiosporina morbosa 

Atropellis spp. 
Ceratocystis fagacearum 
Guignardia laricina 
Melamposora farlowii 
Phyllosticta solitaria 
Tilletia indica 

Wirusy 

Potato viruses (non-Euro
pean) 

- brak nazwy 
- Czarne zgrubienia na śliwach , wiś -

niach 
- brak nazwy 
- zamieranie dębu (w iędnięcie dębu ) 

- rdza na modrzewiu 
- rdza i g ieł tsugi 
- plam istość jabłek 

- śnieć indyjska pszenicy 

- wirusy ziemniaka (nieeuropejskie) 

Peach American mosaic di-
sease - mozaika brzoskwini 
Raspberry leaf curl luteo-
virus - kędzie rzawka maliny 

II. Szkodn i ki 

Owady 

Amauromyza maculosa 
Conotrachelus nenuphar 
Cydia prun iovora 
Liriomyza huidobrensis 
Lir iomyza sativae 
Popillia japon ica 
Scolytidae (non-European) 

- brak nazwy 
. - ryjkowiec śl iwowy 
- owocówka mniejsza 
- min iarka grochowa 
- brak nazwy 
- ogrodn ica japo ńska 
- ogłodkowate (gatunki nieeuropejs-

kie) 
Trypetidae (non-European) - nasionnicowate (gatunki nieeuro

pejskie) 
Thrips palmi - wciornastek 


