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72 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 22 lutego 1990 r. 

w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. 

Na podstawie art. 16 ust. 2, art. 30 ust. 2, art. 42 ust. 5 
i art. 71 pkt 3 ustawy z dnia 10 października 1987 r. o nasien
nictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 166 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość opłat rejestrowych, opłat za ochronę 
odmiany lub składnika pierwotnego mieszańca oraz opłat za 
ocenę materiału siewnego oblicza się według cen skupu żyta, 
ustalonych dla potrzeb naliczania podatku rolnego. 

§ 2. Wysokość opłat rejestrowych określa załącznik nr 
1 do rozporządzenia . 

§ 3. Wysokość opłat za ochronę odmiany lub składnika 
pierwotnego mieszańca określa załącznik nr 2 do rozporzą
dzenia. 

§ 4. Wysokość opłat za ocenę materiału siewnego okre
śla załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 5. Posiadacze gruntów rolnych, nabywający kwalifi
kowany materiał siewny zbóż do siewu i ziemniaka do 
sadzenia, korzystają z bonifikaty w cenie nabycia tego 
materiału; bonifikata wynosi: 

1) 10.000 zł za 100 kg nasion zbóż jarych, nabywanych 
w okresie do dnia 30 kwietnia 1990 r. , 

2) 4.500 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka odmian 
skrobiowych lub odpornych na mątwika, nabywanych 
w okresie do dnia 15 maja 1990 r., 

3) 4.000 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka innych 
odmian niż te, o których mowa w pkt 2, nabywanych 
w okresie do dnia 15 maja 1990 r. 

§ 6. Przy pobieraniu opłat rejestrowych za odmiany 
wpisane przed dniem 1 stycznia 1988 r. do rejestru odmian 
oryginalnych lub do spisu odmian selekcjonowanych rok 
1988 uważa się za trzeci rok utrzymywania wpisu odmiany 
w rejestrze. 

\ 
§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leś

nictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lutego 1988 r. 
w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych 
w nasiennictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 61 oraz z 1989 r~Nr 36, 
poz. 200 i Nr 51, poz. 306) . 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
Mini~ter Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : C. Janicki 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej 
z dnia 22 lutego 1990 r. (poz. 72) 

Załącznik nr 1 

WYSOKOŚC OPŁAT REJESTROWYCH WYRAŻONA W RÓWNOWARTOŚCI PIENIĘŻNEJ KWINTALI ŻYTA 

~ 
, 

Uwagi 
Opłaty należy wnosić na 

Lp. I II III IV V VI 
kon~o bankowe, wskazane przez 

Centralny Ośrodek Badania 
Odr\nian Roślin Uprawnych, nie 

Rodzaj opłat*) później niż: 

1 Za wpisanie odmiany do rejestru 65 53 40 29 17 5 w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
(pierwsza rata) i za pierwszy rok wpisania odmiany do rejestru 
utrzymywania jej wpisu ' w re-
jestrze 

2 Za wpisanie odmiany do rejestru 65 53 40 29 17 5 w ciągu pierwszego półrocza 
(druga rata) i za drugi rok utrzy- roku, kalendarzowego następują-
mywania jej wpisu w rejestrze cego PO~kU, w którym wpisano 

od~ianę .0 rejestru 

3 Za każdy rok utrzymywania wpisu 
l, 

w ciągu pielwszego półrocza lrze-
odmiany w rejestrze w latach: ciego i kolejnych lat kalendarzo-
1) trzecim do piątego 8 7 6 4,5 3 2 wych następujących po roku, 
2) szóstym i dalszych 16 14 12 9 6 4 w którym wpisano odmianę do re-

jestru -
. 

*) W dokumencie wpłaty należy zaznaczyć, jakiej rośliny uprawnej i odmiany oraz jakiego rodzaju opłaty i jakiego okresu wpłata dotyczy. 

**) Grupy rośłin uprawnych 
I grupa roślin obejmuje: 
1) jęczmień jary, pszenicę ozimą, żyto ozime, burak cukrowy, 

ziemniak, rzepak ozimy, owies, 
2) jabłoń. 

II grupa roślin obejmuje: 
1) kukurydzę pastewną, pszenicę jarą, pszenżyto ozime, groch 

siewny (odmiany jadalne), koniczynę czerwoną, życicę 
trwałą (rajgras angielski), życicę wielokwiatową (rajgras 
włoski), 

2) cebulę, ogórek (odmiany gruntowe), kapustę gło
wiastą białą, marchew (odmiany jadalne), pomidor 
(odmiany gruntowe), fasolę szparagową, groch (ogro
dowy), 

3) jabłoń (podkładki), śliWę, wiśnię, truskawkę. 
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III grupa roślin obejmuje: 

1) jęczmień ozimy, bobik, groch siewny (odmiany pastewne) , 
łubin żółty pastewny, wykę siewną (jarą), koniczynę białą , 
lucernę mieszańcową, lucernę siewną, kostrzewę łąkową, 

kupkówkę, tymotkę łąkową, wiechlinę łąkową, burak pas
tewny, len włóknisty, chmiel, machorkę, tytoń szlachetny, 

2) kalafior, kapustę brukselską, burak ćwikłowy, seler ko
rzeniowy, szpinak, pomidor (odmiany do uprawy pod osło
nami), fasolę na ziarno, 

3) różę (odmiany szklarniowe), gerberę Jamesona, goździk 
szklarniowy, złocień (odmiany do uprawy pod osłonam i ), 

4) czereśnię (podkładki), gruszę (podkładki) , śliwę (pod
kładki), wiśnię (podkładki), 

5) malinę, porzeczkę czarną. 

IV grupa roślin obejmuje: 

1) grykę, łubin wąskolistny pastewny, seradelę, życicę 

wielokwiatową westerwoldzką (rajgras holenderski) , tra
wy gazon owe, cykorię korzen iową, marchew (odmiany 
pastewne), mak, konopie, kapustę pastewną, 

2) por, melon, ogórek (odmiany do uprawy pod osłonami) , 

kalarepę, kapustę głowiastą czerwoną, kapustę włoską, 
pietruszkę korzeniową, rzodkiewkę, sałatę, paprykę, 

3) cynię wytworną, groszek pachnący, lewkonię letnią , nie
cierpek walerianę, petunię ogrodową, szałwię błyszczącą, 
werbenę ogrodową, żeniszek meksykański , bratek ogro
dowy, stokrotkę pospolitą, begonię bulwiastą, pelargonię 

rabatową, hiacynt wschodni, kosaciec (odmiany cebu
lowe), krokus, narcyz, różę (odmiany gruntowe) , alstre
merię, begonie ozdobne z kwiatów, cyklamen perski, frezję 
ogrodową, 

4) czereśnię, gruszę, 

5) agrest, porzeczkę białą, porzeczkę czerwoną . 

V grupa roślin obejmuje: 

1) proso, pszenżyto jare, żyto jare, łubin biały pastewny, 
łubin wąskolistny gorzki, soję, wykę kosmatą (ozimą) , 

esparcetę, komonicę błotną, komonicę rożkową, inkarnat
kę, koniczynę perską, koniczynę szwedzką, trawy pastew
ne nie wymienione w grupach II- IV, gorczycę białą, len 
oleisty, rzepak jary, rzepik ozimy i jary, słonecznik oleisty, 
kminek zwyczajny, kolendrę siewną, majeranek ogrodowy, 
rumianek pospolity, 

2) dynię olbrzymią, dynię zwyczajną, bób, kukurydzę cu
krową, szparag, 

3) begonię stale kwitnącą, lobelię przylądkową, wyżlin 
większy, pelargonię bluszczolistną, kosaciec (odmiany 
kłączowe), lilię, piwonię chińską, tulipan, pantofelnik 
ogrodowy, forsycję, jaśminowiec, krzewuszkę, lilak po
spolity, anturium uprawne, pierwiosnek zwyczajny, 
starzec popielny, złocień (odmiany bylinowe) , zwartnicę 
pośrednią, 

4) borówkę, winorośl, poziomkę. 

VI grupa roślin obejmuje rośliny nie wymienione w gru
pach l-V. 

Załącznik nr 2 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OCHRONĘ WYŁĄCZNEGO PRAWA DO ODMIANY LUB DO PIERWOTNEGO SKŁADNIKA 
MIESZAŃCA, WYRAŻONA W ROWNOWARTOŚCI PIENIĘŻNEJ KWINTALI ŻYTA 

~ 
Uwagi 

Opłaty należy wnosić na 

Lp. I II III IV V VI 
konto bankowe, wskazane przez 

Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych, nie 

Rodzaj opłat*) później niż : 

1 Za każdy rok badania odrębności, 26 23 20 18 15 12 W pierwszym roku badania -
wyrównania i trwałości odmiany w ciągu 14 dni od daty otrzyma-
lub składnika nia zawiadomienia o przyjęciu 

odmiany lub składnika do bada-
nia; w drugim i w dalszych 
latach badania: 
a) w lutym - za odmiany 

i składniki roślin upraw-
nych wysiewanych od 1 lute-
go do 31 lipca 

b) w sierpniu - za odmiany 
i składnik i roślin uprawnych 
wysiewanych od 1 sierpnia 
do 31 stycznia 

2 Za każdy rok utrzymywania W ciągu pierwszego półrocza 
wpisu odmiany lub składnika pierwszego i kolejnych lat kalen-
w księdze - w latach: darzowych następujących po 
1 ) pierwszym do piątego 8 7 6 4,5 3 2 roku, w którym odmianę lub 
2) szóstym i dalszych 16 14 12 9 6 4 składnik wpisano do księgi 

*) W dokumencie wpłaty należy zaznaczyć, jakiej rośliny uprawnej, odmiany lub składnika oraz jakiego rodzaju opłaty i jakiego okresu wpłata 
dotyczy. 

**) Podział roślin na grupy jak w załączniku nr 1. 
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Załącznik nr 3 

OPŁATY ZA OCENĘ MATERIAŁU SIEWNEGO DOKONYWANĄ PRZEZ ORGANY INSPEKCJI NASIENNEJ 

1. Opłaty za ocenę materiału siewnego, z wyjątkiem 
szkółkarskiego, wynoszą równowartość pieniężną kilogra
mów żyta: 

1) za ocenę polową upraw nasiennych: 
a) za każdą lustrację plantacji o powierzchni 

do 1 ha - 50 
b) za każdą lustrację plantacji o powierzchni 

powyżej 1 ha do 5 ha - 70 
c) za każdą lustrację plantacji o powierzchni 

powyżej 5 ha - opłatę, o której mowa pod 
lit. b), zwiększoną o 20 kg za każde następ
ne całe lub rozpoczęte 5 ha, 

d) za każdą lustrację 1 m2 upraw nasiennych 
prowadzonych pod osłonami - 0,5 

e) za każdą lustrację upraw nasiennych od
mian mieszańcowych - opłaty określone 
pod lit. a), b), c), d), zwiększone o 100%, 

2) za ocenę laboratoryjną nasion: 
a) za oznaczenie w próbce średniej cech 

jakościowych określonych Polską Normą 
lub normą branżową bądź wymaganiami 
jakościowymi ustalonymi przez Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
z wyjątkiem oznaczeń specjalnych, 
o których mowa pod lit. c) - 80 

b) za oznaczenie w próbce średniej jednej 
z cech jakościowych, z wyjątkiem oznaczeń 
specjalnych, o których mowa pod lit. c) - 30 

c) za oznaczenia specjalne w próbce średniej: 
- zawartości kwasu erukowego lub glu-

kozynolanów - 180 
- żywotności nasion matodą bioche-

miczną - 60 
- ploidalności nasion lub tożsamości 

i czystości odmianowej metodą elek-
troforezy - 1 50 

- porażenia nasion chorobami wymaga-
jącego odrębnych badań . - 80 

d) za oznaczenia cech jakościowych doko
nywane w oparciu o próbki jednostkowe-
za badanie każdej próbki - 10 

3) za ocenę cech zewnętrznych jednej partii 
sadzeniaków ziemniaka lub sadzonek innych 
roślin przeznaczonych na eksport - 50 

4) za ocenę weryfikacyjną 100 bulw sadze
niaków ziemniaka, przeprowadzoną: 
a) metodą próby oczkowej - 90 
b) testem serologicznym, biologicznym lub 

barwnym - 40 

2. Opłaty ze ocenę materiału szkółkarskiego wynoszą 
równowartość pieniężną kilogramów żyta: 
1) za ocenę polową materiału szkółkarskiego : 

a) za każdą lustrację szkółki drzew owo
cowych lub plantacji podkładek we
getatywnych o powierzchni : 
- do 0,2 ha 
- powyżej 0,2 ha do 0,5 ha 

b) za każdą lustrację szkółki krzewów 
jagodowych i ozdobnych, plantacji 
krzewów przeznaczonych do produkcji 
sadzonek lub plantacji podkładek ge
neratywnych o powierzchni: 
- do 0,2 ha 
- powyżej 0,2 ha do 0,5 ha 

- 160 
- 200 

- 120 
- 160 

c) za każdą lustrację plantacji sadzonek tru
skawek, malin i poziomek oraz bylin 
roślin ozdobnych o powierzchni: 
- do 0,2 ha 
- powyżej 0,2 ha do 0,5 ha 

d) za każdą lustrację szkółki lub plantacji 
o powierzchni powyżej 0,5 ha - za 
każde następne całe lub rozpoczęte 0,5 ha 
- opłaty, o których mowa: 
- pod lit. a), zwiększone o 50 kg 
- pod lit. b), zwiększone o 40 kg 
- pod lit. c), zwiększone o 30 kg 

2) za ocenę polową materiału wyjściowego 
do produkcji szkółkarskiej: 
a) za każdą lustrację sadu matecznego do 

pozyskiwania nasion i zrazów, plan
tacji matecznej podkładek przeznaczo
nych do rozmnażania w szkółkach 
oraz szkółki drzew owocowych przezna
czonych do zakładania sadów zraźniko
wych o powierzchni: 
- do 0,2 ha 
- powyżej 0,2 ha do 0,5 ha 

b) za każdą lustrację plantacji matecznej 
krzewów jagodowych i ozdobnych prze
znaczonych do produkcji sadzonek oraz 
szkółki krzewów jagodowych przezna
czonych do zakładania mateczników re
produkcyjnych o powierzchni: 
- do 0,2 ha 
- powyżej 0,2 ha do 0,5 ha 

c) za każdą lustrację plantacji matecznej 
sadzonek truskawek, malin i poziomek 
oraz bylin roślin ozdobnych stanowiących 
pierwsze rozmnożenie materiałów hodow
lanych o powierzchni: 
- do 0,2 ha 
- powyżej 0,2 ha do 0,5 ha 

d) za każdą lustrację sadu matecznego, plan
tacji matecznych podkładek, krzewów 
jagodowych i ozdobnych lub sadzonek 
truskawek, malin i poziomek oraz bylin 
roślin ozdobnych o powierzchni powyżej 
0,5 ha - za każde następne całe lub 
rozpoczęte 0,5 ha - opłaty, o których 
mowa: 
- pod lit. a), zwiększone o 60 kg 
- pod lit. b), zwiększone o 50 kg 
- pod lit. c), zwiększone o 40 kg 

3) za ocenę cech zewnętrznych materiału szkół
karskiego przeznaczonego na eksport - za 
każde całe lub rozpoczęte 1000 sztuk: 

- 80 
- 120 

- 250 
- 300 

- 200 
- 250 

- 100 
- 150 

a) drzewek owocowych - 50 
b) krzewów jagodowych i ozdobnych lub 

podkładek drzew owocowych - 40 
c) sadzonek truskawek, malin, poziomek 

i roślin ozdobnych - 30 

3. Jeżeli ocena polowa lub ocena cech zewnętrznych 
nie może być wykonana z przyczyn niezależnych od Inspekcji 
Nasiennej, zawinionych przez zgłaszającego materiał siewny 
do oceny, opłata wynosi jak za ocenianą plantację materiału 
szkółkarskiego do 0,2 ha, a pozostałego materiału siewnego 
do 1 ha bądź jak za ocenioną partię sadzeniaków ziemniaka, 
sadzonek innych roślin bądź 2000 sztuk drzewek, krzewów 
jagodowych i ozdobnych lub sadzonek truskawek, malin 
i poziomek oraz roślin ozdobnych. 
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4. Za powtórną ocenę materiału siewnego wykonywaną 
na wniosek zainteresowanego nie zgadzającego się z ustale
niami świadectwa stosuje się opłaty określone w ust. 1 pkt 
2 i 3 oraz ust. 2, a w wypadku oceny polowej i weryfikacyjnej, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 - opłaty zwiększone 
o 100%. Opłaty wnosi się wraz z wnioskiem odwoławczym . 
W razie zasadności wniosku opłata podlega zwrotowi. 

5. Opłaty za wystawienie świadectw dla materiału siew
nego przeznaczonego na eksport oraz za etykiety i plomby 
Inspekcji Nasiennej wynoszą: 

1) za wystawienie świadectwa na blankiecie 
Międzynarodowego Związku Oceny Nasion 
(ISTA) - za każdy egzemplarz - 15 

2) za komplet etykiet do jednego opakowania 
(etykieta zewnętrzna i wewnętrzna) - 2 

3) za etykietę zewnętrzną - 1 

4) za jedną plombę I N - 0,5. 

73 
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW NAUKI I POSTĘPU TECHNICZNEGO 

PRZY RADZIE MINISTRÓW 

z dnia 30 stycznia 1990 r. 

w sprawie określenia rodzajów osiągnięć naukowych i technicznych. których wdrażanie uprawnia do ulg 
w podatku dochodowym. 

Na podstawie art. 21 a ust. 1 pkt 2 lit . c) ustawy z dnia 
16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. 
Nr 27, poz. 147 i Nr 74, poz. 443) oraz art. 16 ust. 1 pkt 2lit. c) 
ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 12, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, 
poz. 443) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje osiągnięć nauko
wych i technicznych, dla wdrażania których do produkcji 
i świadczenia usług dokonano wydatków na zakup oraz 
montaż maszyn i urządzeń, uprawniających do obniżenia 
podatku dochodowego lub podstawy obliczania podatku 
dochodowego. 

§ 2. Za osiągnięcia naukowe i techniczne, o których 
mowa w § 1, uważa się: 
1) wynalazki i wzory użytkowe, 
2) inne, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu nauki 

i techniki rozwiązania zarówno krajowe, jak i zagranicz
ne, stanowiące wyniki prac badawczych, doświadczal
nych i projektowych, dotyczące: 

a) nowych materiałów, technologii i wyrobów odpo
wiadających parametrom norm międzynarodowych 
lub posiadających państwowe znaki jakości, 

b) czynnych mikroorganizmów, odmian roślin i ras 
zwierząt, 

c) metod i środków technicznych dotyczących ochrony 
zdrowia oraz środowiska , 

d) metod oraz aparatury do badań, pomiarów i kontroli, 
odpowiadających parametrom norm międzynarodo
wych, 

e) rozwiązań technicznych i organizacyjnych zastoso
wanych w procesach projektowania, konstruowania, 
wytwarzan ia i eksploatacji. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do opodatkowan ia dochodów osiąg
niętych od dnia 1 stycznia 1990 r. 

Przewodniczący Komitetu do Spraw Nauki i Postępu 
Technicznego przy Radzie Ministrów: J. Janowski 

74 
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 lutego 1990 r. 

o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności 
spółdzielczości . 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. 
o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 
Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w ustawie z dnia 20 stycznia 

1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczo
ści (Dz. U. Nr 6, poz. 36) prostuje się następujący błąd : 

wart. 19 w ust. 1 zamiast wyrazów ,,1990 r. " powinny 
być wyrazy ,,1991 r.". 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

75 
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 16 lutego 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 
podziału inwestycji oraz zakresu. zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. 

1. Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 stycznia 1990 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich 
lokalizacji (Dz. U. Nr 4, poz. 22) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału 
inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz. 
U. Nr 31, poz. 140), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 
1988 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie po
działu inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich 
lokalizacji (Dz. U. Nr 33, poz. 250), 

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 
1990 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie po
działu inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich 
lokalizacji (Dz. U. Nr 4, poz. 22) 




