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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) 




