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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 27 lipca 1992 r. 

w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1992 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 
150, Nr 94, poz. 421, Nr 1 07, poz. 464 i Nr 11 O, poz. 475 oraz 
z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 33, poz. 143) oraz w związku z art. 
6 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1992 z dnia 5 czerwca 
1992 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 229) i art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 
10 października 1987 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 
166, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 
89, poz. 517) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość stawek dotacji 
oraz zasady i tryb ich udzielania na sfinansowanie części 
kosztów: 

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzę
cej, 

2) upowszechniania doradztwa rolniczego, 

3) zwalczania zakaźnych chorób zwierząt i monitoring 
produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 

4) pozysku i transportu wapna nawozowego z lokalnych 
źródeł pozysku, 

5) utrzymania urządzeń melioracji podstawowych, 

6) spółek wodnych prowadzących konserwację urządzeń 
melioracyjnych oraz na poprawę gospodarki wodno
-ściekowej, 

7) niektórych prac geodezyjnych, 

8) niektórych prac związanych z chemizacją rolnictwa. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmiotach 
gospodarczych, rozumie się przez to osoby prawne, osoby 
fizyczne, państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa 
pomocnicze jednostek budżetowych . 

Rozdział 2 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie postępu 
biologicznego w produkcji roślinnej oraz zasady 

i tryb ich udzielania 

§ 3. 1. Podmiotowi gospodarczemu, który na zlecenie 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej realizuje 
zadania w zakresie: 

1) hodowli roślin, prowadzenia sadów zraźnikowych , na
siennych oraz sadów i plantacji elitarnych, 

2) przechowywania krajowej rezerwy nasiennej. 

3) zakupu z importu materiału siewnego do dalszej re
produkcji, 

przysługuje dotacja na pokrycie części kosztów realizacji 
tych zadań . 

2. Dotację, o której mowa w ust. 1, ustala się na 
sfinansowanie części kosztów: 

1) hodowli roślin - jako iloczyn punktów, określonych 
w ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzys
kanych za ocenę programu hodowlanego i stawki dota
cji za jeden punkt, o której mowa w ust. 3 tego 
załącznika, 

2) prowadzenia sadów zraźnikowych, nasiennych oraz 
sadów i plantacji elitarnych - jako iloczyn liczby 
hektarów sadu lub plantacji i stawki dotacji na 1 hektar, 
określonej w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, 



Dziennik Ustaw Nr 61 - 1126 - Poz. 307 

3) przechowywania krajowej rezerwy nasiennej w okresie: 
a) od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r. jako 

sumę równowartości 26% średniej wartości nasion 
łubinu i seradeli lub 10% średniej wartości pozos
tałych nasion, obliczonej według ceny zakupu (od 
producenta krajowego lub z importu), oraz iloczynu 
wartości krajowej rezerwy nasiennej i obowiązującej 
stopy procentowej kredytów bankowych za I kwartał 
1992 r. , 

b) od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 1992 r. 
kwartalnie jako sumę: 

- 1/4 kwoty stanowiącej 10% wartości krajowej 
rezerwy nasiennej, liczonej według średniego 
dziennego stanu w miesiącu, 

- Iloczynu wartości średniego dziennego stanu krajo
wej rezerwy nasiennej i stopy procentowej kredytów 
bankowych, liczonego w okresach miesięcznych, 

4) uzasadnionego zakupu z importu materiału siewnego, 
przeznaczonego do dalszej reprodukcji w kraju , w wyso
kości mniejszej lub równej różnicy między jego ceną 
importową określoną w złotówkach a ceną sprzedaży. 
Dotowanie tego importu wymaga akceptacji Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

3. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji, o której 
mowa w ust. 2 pkt 1, może być powiększona przez Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej , nie więcej jednak niż do 
15%, a w przypadku podjęcia nowego programu hodowli lub 
kierunku badań o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, 
dotacja na realizację tego programu przysługuje w wysokości 
poniesionych kosztów, z pominięciem wyceny punktowej. 

§ 4. 1. Podmiotom gospodarczym, o których mowa 
wart. 44 ustawy z dnia 10 października 1987 r. o nasiennict 
w ie (Dz. U. Nr 31 , poz. 166, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 oraz 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, poz. 517), zwanej dalej 
ustawą o nasiennictwie, przysługuje dotacja na sfinansowa
nie bonifikaty w cenie zakupu, udzielonej nabywcy kwalifi 
kowanego materiału siewnego w wysokości: 

1) 30.000 zł za 100 kg nasion zbóż nabywanych w okresie 
do dnia 31 lipca 1992 r., a 50.000 zł za 100 kg od dnia 
1 sierpnia 1992 r. , 

2) 12.000 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka odmian 
skrobiowych lub odpornych na mątwika, nabywanych 
w okresie do dnia 31 lipca 1992 r., a 36.000 zł za 100 kg 
od dnia 1 sierpnia 1992 r., 

3) 10.000 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka odmian 
innych niż wymienione w pkt 2, nabywanych w okresie 
do dnia 31 lipca 1992 r., a 30.000 zł za 100 kg od dnia 
1 sierpn ia 1992 r. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje na 
wn iosek zainteresowanego i nie dotyczy kwalifikowanego 
mater iału siewnego przeznaczonego na inne cele. 

§ 5. 1. Gospodarstwom pomocniczym Centralnego Oś
rodka Badan ia Odmian Roślin Uprawnych przysługuje dotacja 
na sfinansowanie kosztów w zakresie badań związanych z: 

1) rejestracją odmian roślin uprawnych i grzybów jadal
nych, 

2) wpisywaniem odmian do księgi ochrony wyłącznego 
prawa. 

2. Dotację, o której mowa w ust. 1, ustala się jako 
iloczyn liczby punktów wynikających z pracochłonności 
i materiałochłonności prowadz.onych prac badawczo-do-

świadczalnych i stawki dotacji za 1 punkt w wysokości 

390.000 zł. Sposób ustalania liczby punktów na poszczegól
ne zadania określa instrukcja Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Żywnościowej. 

§ 6. Dotacje, o których mowa w § 5, mogą otrzymać 
również inne podmioty gospodarcze, którym Centralny Oś
rodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zlecił określone 
zadania do realizacji. 

§ 7. 1. Podmiotom gospodarczym uprawnionym do 
premii autorskich i pomocniczych premii autorskich, o któ 
rych mowa wart. 31 ustawy o nasiennictwie, przysługuje 
dotacja na wypłatę tych premii, ustalona według zasad 
określonych w odrębnych przepisach. 

2. Podmiotom gospodarczym, uprawnionym do otrzy
mania premii hodowlanych i pomocniczych premii hodow
lanych za hodowlę zachowawczą krajowych odmian roślin 
ozdobnych i tytoniu oraz za pomoc w tej hodowl i, przy
sługuje dotacja na wypłatę tych premii, naliczona według 
zasad określonych w odrębnych przepisach. 

§ 8. Podmiotom gospodarczym może być przyznana 
dotacja w wysokości ustalonej każdorazowo indywidualnie 
przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na 
inne ważne cele związane z postępem biologicznym w pro
dukcji roślinnej . 

§ 9. 1. Wypłat dotacji podmiotom gospodarczym do
konują: 

1) Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
w odniesieniu do dotacji, o których mowa: 

a) w § 3 ust. 1 pkt 1 - w okresach kwartalnych, 

b) w § 7 ust. 2 i w § 8 - jednorazowo, 

c) w § 3 ust. 1 pkt 3 - na wniosek zainteresowanego, 

2) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej za pośrednic
twem okręgowych inspektorów inspekcji nasiennej 
w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 3 ust. 
1 pkt 2 - w okresach kwartalnych oraz w § 4 ust. 
1 - w okresach mies ięcznych, 

3) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 5,6 i 7 ust. 
1 - w okresach miesięcznych. 

2. W ramach środków przewidzianych w budżecie na 
sfinansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej 
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przeka
zuje miesięcznie środki finansowe Centralnemu Inspektora
towi Inspekcji Nasiennej i Centralnemu Ośrodkowi Badania 
Odmian Roślin Uprawnych w wysokości 1/ 12 rocznej kwoty 
dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 . Kwoty te nie 
stanowią dochodów tych jednostek. 

3. Rozliczenia z wypłaconych dotacji są przekazywane 
Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : 

1) w okresach kwartalnych - przez Centralny Inspektorat 
Inspekcji Nasiennej, 

2) za okres roku - przez Centralny Ośrodek Badan ia 
Odmian Roślin Uprawnych. 

Pozostałości nie wykorzystanych środków budżetowych 
według stanu na dzień 31 grudnia 1992 r. podlegają 
przekazaniu do dnia 20 stycznia 1993 r. na rachunek 
Min isterstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . 
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§ 10. Wydatki na postęp biologiczny w produkcji roślin
nej są zaliczane do rozdziału 4401 , przy czym kwoty: 

1) należne dla gospodarstwa pomocniczego Centralnego 
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych są zalicza
ne do § 47, 

2) należne dla innych podmiotów są zaliczane do § 48. 

Rozdział 3 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie postępu 
biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz zasady 

i tryb ich udzielania 

§ 11 . 1. Hodowcy sprzedającemu hodowlane jałówki, 
loszki i owce-maciorki z przeznaczeniem do dalszego chowu 
przysługuje dotacja na obniżenie nabywcy ceny zakupu 
w wysokości : 

1) 35.000 zł za 1 punkt hodowlany przy zakupie jałówki 
cielnej. przy czym minimalna liczba punktów hodow
lanych wynosi 13, a maksymalna 30, 

2) 5.000 zł za 1 punkt hodow lany przy zakupie loszki, przy 
czym minimalna liczba punktów hodowlanych wynosi 
29, a maksymalna 63, 

3) 2.500 zł za 1 punkt hodowlany przy zakupie owcy
-maciorki , przy czym minimalna liczba punktów hodow
lanych wynosi 70, a maksymalna 100. 

2. Zasady wyceny hodowlanej jałówek, loszek i owiec
-maciorek określają regulaminy wyceny zwierząt hodow
lanych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . 

3. Nabywca zwierząt hodowlanych, o których mowa 
w ust. 1, jest zobowiązany do utrzymywania zwierząt we 
własnym gospodarstwie od dnia zakupu przez okres co 
najmniej: 

1) 18 miesięcy w przypadku jałówki , 

2) 6 miesięcy w przypadku loszki zakupionej do dnia 31 
lipca 1992 r. i 12 miesięcy w przypadku zakupionej od 
dnia 1 sierpnia 1992 r., 

3) 12 miesięcy w przypadku owcy-maciorki , 

z wyjątkiem wcześniejszej sprzedaży na skutek skierowania 
zwierzęcia do uboju z konieczności na podstawie zaświad
czenia lekarsko-weterynaryjnego. 

4. Niezastosowanie się do przepisu ust. 3 zobowiązuje 
nabywcę do zwrotu dotacji za pośrednictwem Centralnej lub 
okręgowej stacji hodowli zwierząt. 

§ 12. 1. Hodowcy rozpłodnika sprzedanego z przezna
czeniem do rozrodu przysługuje dotacja na obniżenie naby
wcy ceny zakupu w wysokości określonej w załączniku nr 
2 do rozporządzenia. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli 

nabywca rozpłodnika uzyska potwierdzenie celowości zaku
pu, wydane przez właściwy urząd gminy; wymaganie to nie 
dotyczy stacji hodowli i unasienniania zwierząt . 

3. W razie skierowania na rzeź lub sprzedaży rozpłod-
nika przed upływem: 

1) 4 lat w przypadku ogiera, 

2) 2 lat i 6 miesięcy w przypadku buhaja, 

3) 1 roku i 6 miesięcy w przypadku knura i tryka, 

4) 1 roku i 8 miesięcy w przypadku kozła, 

nabywca rozpłodnika jest zobowiązany do zwrotu dotacji za 
pośrednictwem Centralnej lub okręgowej stacji hodowli 
zwierząt. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, jeżeli rozpłodnik 
został skierowany do uboju na skutek choroby lub ujaw
nienia się cech uniemożliwiających użytkowanie rozpłodowe 
na podstawie zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego. 

5. Klasa rozpłodnika jest ustalana na podstawie oceny 
hodowlanej, dokonanej przez jednostkę prowadzącą księgi 
zwierząt zarodowych, na podstawie regulaminów Ministers
twa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . 

6. Za buhajka sprzedanego do wychowalni buhajów lub 
umieszczonego przez hodowcę we własnej wychowalni 
buhajów: 

1) rasy mlecznej w wieku około 60 dni, 

2) rasy mięsnej w wieku około 150 dni 

przysługuje dotacja hodowcy w wysokości określonej w za
łączniku nr 2 do rozporządzenia . 

7. Za buhaja zakupionego do dnia 31 grudnia 1991 r. do 
wychowalni buhajów, a sprzedanego do punktu kopulacyj
nego lub stacji hodowli i unasienniania zwierząt po dniu 
1 stycznia 1992 r., wychowalni buhajów przysługuje łączna 
dotacja z tytułu sprzedaży lub umieszczenia buhajka w wy
chowalni buhajów w wysokości określonej w lp. 4 załącznika 
nr 2 do rozporządzenia i z tytułu sprzedaży do rozrodu 
w wysokości określonej w lp. 2 lub 3 tego załącznika. 

8. Zwrot części zawieszonej kredytów udzielonych do 
dnia 31 stycznia 1990 r. na zakup rozpłodników na pod
stawie przepisów w sprawie pomocy państwa na pokrycie 
kosztów nabycia rozpłodników oraz premiowania za wzoro
we ich użytkowanie przysługuje: 

1) Centrali Banku Gospodarki Żywnościowej - w przypa
dku spełnienia przez nabywcę rozpłodnika warunków 
dotyczących okresu użytkowania rozpłodnika, 

2) zainteresowanym bankom-w przypadku żądania przez 
nie spłaty zawieszonej części kredytu przed upływem 
okresu użytkowania obowiązującego nabywcę. 

§ 13. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
w zależności od sytuacji w produkcji zwierzęcej, może 

dokonywać korekt w wysokości stawek dotacji , nie więcej 
jednak niż o 20% . 

§ 14. 1. Hodowcy koni, bydła, świń, owiec, kóz, drobiu 
i zwierząt futerkowych przysługuje dotacja w wysokości: 

1) 2.000.000 zł za krowę pierwiastkę, pochodzącą po 
buhaju testowanym rasy czarno-białej i czerwono-bia
łej. wykorzystywaną do oceny polowej lub stacjonarnej 
tego buhaja; dotacja przysługuje po ukończeniu przez 
krowę pierwszej laktacji, 

2) 270.000 zł za cieliczkę, pochodzącą po buhaju rasy 
czerwonej polskiej lub simentalskiej. sprzedaną w celu 
przeprowadzenia oceny stacjonarnej tego buhaja, 

3) 500.000 zł za buhaja rzeźnego pochodzącego po buhaju 
testowanym i wykorzystywanego do wyceny opasowej 
tego buhaja, 

4) 800.000 zł za lochę rasy puławskiej objętą oceną użyt
kowości rozpłodowej, 

5) 150.000 zł za kozę-matkę ocenianą, ujętą w zestawieniu 
za laktację z kontroli użytkowości mlecznej w 1992 r., 
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6) 50.000 zł za samicę stada podstawowego nutrii odmian 
barwnych (standard, stalowo -srebrzysta, grenland, bia
ła niealbinotyczna, szafirowa, bursztynowo-złocista, pa
stelowa, czarna dominująca, sobolowo-recesywna, per
łowa). która uzyskała punktację nie niższą niż 27 punk
tów, utrzymywaną w fermie uznanej za zarodową i re
produkcyjną; przy naliczaniu dotacji przyjmuje się stan 
samic stada podstawowego nutrii na dzień 31 marca 
1992 r., 

7) 40.000 zł za samicę stada podstawowego królików ras: 
Belgijski Olbrzym Biały i Szary, Olbrzym Srokacz, No
wozelandzki Biały i Czerwony, Duński Biały, Kalifornij
ski, Francuski Srebrzysty, Wiedeński Niebieski i Biały, 
Popielański , Angora, Szynszyl Wielki, która uzyskała 

punktację nie niższą niż 93 punkty, utrzymywaną w fer
mie uznanej za zarodową i reprodukcyjną; przy nalicza
niu dotacji przyjmuje się stan samic stada podstawowe
go królików na dzień 31 marca 1992 r. 

8) 114.000 zł za gęś stada podstawowego rasy białej 

włoskiej utrzymywaną w Zootechnicznym Zakładzie 
Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Kołudzie 
Wielkiej ; dotacja przysługuje na 4.000 sztuk gęsi, 

9) 200.000 zł za źrebię spełniające warunki do wpisu do 
ksiąg głównych koni zarodowych, z wyjątkiem źrebiąt 
urodzonych w stadninach koni, 

10) do 14.400.000 zł za wykonanie w testach próby kom
binacji krzyżowniczej kur nieśnych, przeprowadzonej 
w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Rosso
cha i Oddziale Testowania Kur we Wroniawach - Cent
ralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Drobiarstwa, 

11) do 28.800.000 zł za wykonanie w testach próby kom
binacji krzyżowniczej kur mięsnych, łącznie z trzykrot
nym przeprowadzeniem testów brojlerów, przeprowa
dzonej w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym 
Rossocha i Oddziale Testowania Kur we Wroniawach 
- Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego 
Drobiarstwa, 

12) do 40.000.000 zł za wykonanie w testach próby kom
binacji krzyżowniczej indyków stada rodzicielskiego, 
łącznie z trzykrotnym przeprowadzeniem testów indy
ków rzeźnych, przeprowadzonej w Państwowej Stacji 
Testowej Indyków przy Akademii Rolniczo- Technicznej 
w Olsztynie, 

13) 200.000 zł za owcę-maciorkę pozostawioną do hodowli 
we własnym stadzie, która: 
a) wykociła się pierwszy raz w 1992 r. , 
b) uzyskała 80 punktów hodowlanych przy licencji lub 

przy kwalifikacji w stadach prowadzących krzyżowa
nie twórcze lub wypierające w rasach mięsnych, 

c) nie pochodzi ze stada uznanego za stado zachowaw
cze lub rezerwy genetycznej. 

14) 670.000 zł za krowę pierwiastkę, jeżeli: 
a) wycieliła się w gospodarstwie hodowcy lub została 

zakupiona z innego stada ocenianego i nie była na nią 
wypłacona dotacja z innego tytułu, 

b) w momencie wystawiania przez hodowcę wniosku 
o dotację stado jest objęte kontrolą użytkowości, 

c) nie pochodzi ze stada uznanego za stado zachowaw
cze lub rezerwy genetycznej, 

15) 200.000 zł za wykonanie testu krwi krowy pierwiastki 
rasy czerwono-białej. wykorzystywanej do oceny stac
jonarnej buhaja. 

2. Hodowcy krowy-matki buhaja, wytypowanej przez 
Centralną lub okręgową stację hodowli zwierząt na daw- . 
czynię zarodków, przysługuje dotacja na pokrycie kosztów 
związanych z przenoszeniem zarodków bydlęcych w wyso
kości: 

1) 2.000.000 zł za każdorazowo udokumentowane przygo
towanie krowy dawczyni zarodków i pobranie zarod
ków, 

2) 500.000 zł za każdy zarodek przeniesiony do dróg 
rodnych samicy biorczyni lub zamrożony. 

3. Hodowcy buhaja wybranego przez Centralną Stację 
Hodowli Zwierząt w danym roku na ojca buhajów, który był 
posiadaczem matki buhaja w momencie jego urodzenia, 
przysługuje dotacja w wysokości 10.000.000 zł; dotacja nie 
przysługuje za buhaja pochodzącego z importu lub impor
towanego w łonie matki. 

§ 15. 1. Posiadaczowi pasieki z rejonu hodowli zacho
wawczej pszczół odmian augustowskiej lub kampinoskiej. za 
utrzymywanie każdej rodziny pszczelej spełniającej warunki 
określone w zatwierdzonych przez Centralną Stację Hodowli 
Zwierząt programach merytorycznych i organizacyjnych, 
przysługuje jednorazowa dotacja w wysokości: 

1) 100.000 zł w całym rejonie hodowli pszczół odmiany 
kampinoskiej oraz w strefie centralnej rejonu hodowli 
pszczół odmiany augustowskiej. 

2) 50.000 zł w strefach ochronnych rejonu hodowli pszczół 
odmiany augustowskiej . 

Dotację przyznaje się według stanu zazimowania pasiek na 
dzień 30 września 1992 r. 

2. Posiadaczowi pasieki uznanej za zarodową lub re
produkcyjną przysługuje dotacja za każdą matkę pszczelą 
użytkową: 

1) odmiany augustowskiej lub kampinoskiej. unasiennioną 
sztucznie lub naturalnie w centrum rejonu, sprzedaną 
nabywcy z rejonu hodowli zachowawczej pszczół miejs
cowych - w wysokości 40.000 zł, 

2) unasiennioną, o znanym pochodzeniu co najmniej po 
matce, w grupie liczącej od 8 do 12 sztuk matek, 
z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użyt
kowej prowadzonej pod nadzorem okręgowej stacji 
hodowli zwierząt - w wysokości 30.000 zł, 

3) nie unasiennioną odmiany augustowskiej i kampinos
kiej, sprzedaną nabywcy z rejonu hodowli zachowaw
czej pszczół miejscowych - w wysokości 20.000 zł. 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2, przysługuje w przy-
padku sprzedania matki pszczelej po cenach niższych co 
najmniej o wysokość przysługującej dotacji od cen stosowa
nych za matki pszczele w danej pasiece uznanej. 

4. Posiadaczowi pasieki za terenową ocenę wartości 
użytkowej każdej matki pszczelej z grupy testowej oraz 
identycznie ocenianej grupy kontrolnej pszczół, prowadzoną 
pod nadzorem okręgowej stacji hodowli zwierząt. przysługu
je dotacja w wysokości 40.000 zł. 

5. Na obszarze trutowisk pszczelich, będących pod 
merytorycznym nadzorem okręgowych stacji hodowli zwie
rząt. przysługuje dotacja dla: 

1) hodowcy wystawiającego pnie ojcowskie-w wysoko
ści 100.000 zł za każdy pień ojcowski, 
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2) nabywcy matek pszczelich ojcowskich, obsadzonych 
w pniach w pasach izolacyjnych - w wysokości 40.000 
zł za każdą matkę pszczelą . 

6. Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Olecku 
i Zespołowi Laboratoriów Biotechnologii i Rozrodu w Parz
niewie za każdą rodzinę pszczelą utrzymywaną jako stado 
zachowawcze, zgodnie z zatwierdzonym przez Centralną 

Stację Hodowli Zwierząt programem dla zamkniętych rejo
nów hodowli pszczół miejscowych, przysługuje dotacja 
w wysokości 1.900.000 zł. Dotację przyznaje się na stan 
rodzin stada zachowawczego, wyliczony jako średni na 
podstawie przeglądu wiosennego i stanu zazimowania pa
sieki na dzień 30 września 1992 r. 

7. Posiadaczowi pasieki zarodowej za każdą utrzymy
waną w pasiece rodzinę pszczelą stanowiącą rezerwę gene
tyczną, zgodnie z programem dla pasieki zatwierdzonym 
przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt. przysługuje dota
cja w wysokości: 

1) 300.000 zł dla pszczół rasy kraińskiej i kaukaskiej. 

2) 600.000 zł dla pszczół rasy środkowoeuropejskiej. 

Dotacja udzielana jest jednorazowo po dokonaniu wiosen
nego przeglądu pasieki. 

8. W pasiekach uznanych, prowadzących sztuczne una
siennianie matek pszczelich pod nadzorem merytorycznym 
okręgowej stacji hodowli zwierząt, za wykorzystanie każdego 
pnia ojcowskiego, przyjmując 1 pień na każde 50 sztuk (lub 
rozpoczęte 50 sztuk) matek pszczelich unasiennionych jedną 
linią trutni, przysługuje dotacja w wysokości 75.000 zł., 

§ 16. 1. Nabywcy uprawnionemu do rybactwa przy
sługuje dotacja w wysokości: 

1) 10.000 zł za 1 kg tarlaków lub selektów lina, szczupaka, 
suma, amura, tołpygi białej i pstrej, 

2) 30 zł za 1 sztukę narybku lina, szczupaka, suma, siei, 
sandacza, jazia, bolenia, brzany i klenia. 

3) 10 zł za 1 sztukę wylęgu ryb roślinożernych, 

4) 50.000 zł za 1 kg zakupionego z importu materiału 

zarybieniowego węgorza (węgorzyka szklistego lub ob
sadowego) , 

5) 150.000 zł za komplet tarlaków karpia nowych linii i ras, 
zakupiony w Zakładzie Doświadczalnym Polskiej Aka
demii Nauk w Gołyszu lub w Zakładzie Doświadczalnym 
Instytutu Rybactwa Sródlądowego w Zatorze, 

6) 10.000 zł za 1 sztukę wyselekcjonowanego rodzajowo 
tarlaka lub selekta pstrąga lub troci, zakupionego w Oś
rodku Hodowli Pstrąga Instytutu Rybactwa Sródlądo
wego w Rutkach. 

2. Podmiotowi gospodarczemu, prowadzącemu zary
bianie przyujściowych odcinków rzek wpadających do Bał
tyku, przysługuje dotacja w wysokości 5.000 zł za 1 sztukę 
zakupionego w tym celu narybku łososia lub troci. 

§ 17. Państwowym stadom ogierów przysługuje dota
cja w wysokości : 

1) 10.000.000 zł za ogiera użytkowanego do rozrodu : 

a) w punkcie kopulacyjnym przez okres co najmniej 
3 miesięcy do krycia klaczy w chowie masowym, 

b) w stadninach koni, 

2) 180.000 zł za pokrycie klaczy ogierem użytkowanym do 
rozrodu, udokumentowane świadectwem pokrycia, 

3) 15.500.000 zł za ogiera przygotowywanego do próby 
dzielności w zakładzie treningowym. 

§ 18. 1. Przedsiębiorstwom państwowym prowadzą
cym hodowlę koni zarodowych przysługuje dotacja na częś
ciowe pokrycie kosztów utrzymania koni w wysokości : 

1) 5.500.000 zł za młodą klacz zakwalifikowaną do stanu 
matek, z wyjątkiem koni czystej krwi arabskiej i pełnej 
krwi angielskiej, 

2) 6.000.000 zł za młodą klacz zakwalifikowaną do stanu 
matek pełnej krwi angielskiej, 

3) za ogiera sprzedanego do państwowego stada ogierów 
i zakładu treningowego, z wyjątkiem ogiera czystej krwi 
arabskiej: 
a) za ogiera pełnej krwi angielskiej przeznaczonego do 

rozrodu w hodowli: 
- koni pełnej krwi angielskiej - 60.000.000 zł , 

- koni półkrwi - 30.000.000 zł, 
b) za ogiera półkrwi, który otrzymał za ocenę pokroju 

według skali 100-punktowej: 
- 80 punktów i więcej - 25.000.000 zł , 

- do 79 punktów - 20.000.000 zł , 

c) za ogiera zimnokrwistego, który otrzymał za ocenę 
pokroju według skali 100-punktowej: 
- 80 punktów i więcej - 25.000.000 zł, 
- do 79 punktów - 20.000.000 zł. 

4) 5.000.000 zł za roczniaka pełnej krwi angielskiej. prze
znaczonego do treningu, 

5) za źrebię odsadzone i zakwalifikowane do hodowli rasy: 
a) wielkopolskiej i małopolskiej - 1.800.000 zł, 
b) śląskiej - 1.800.000 zł. 
c) zimnokrwistej - 1.200.000 zł, 

6) za klacz stadną: 
a) pełnej krwi angielskiej - 1.1 00.000 zł. 
b) rasy wielkopolskiej - 1.100.000 zł , 

c) rasy małopolskiej - 1.100.000 zł, 
d) rasy śląskiej - 1.100.000 zł. 
e) rasy zimnokrwistej - 1.000.000 zł. 

2. Podstawą udzielenia dotacji, o których mowa w ust. 
1, jest: 

1) decyzja dyrektora przedsiębiorstwa oprzeklasowaniu 
młodej klaczy do stanu matek hodowlanych, 

2) dokument wystawiony przez przedsiębiorstwo o sprze
daży ogiera do zakładu treningowego lub państwowego 
stada ogierów, 

3) dokument wystawiony przez Państwowe Tory Wyści
gów Konnych o przejęciu do treningu roczniaka pełnej 
krwi angielskiej, 

4) protokół sporządzony przez dyrektora przedsiębiorstwa 
o zakwalifikowaniu do dalszej hodowli źrebiąt odsadzo
nych. 

3. Liczbę klaczy w poszczególnych przedsiębiorstwach, 
na których utrzymanie przysługuje dotacja, określa załącznik 
nr 5 do rozporządzenia. 

§ 19. 1. Podmiotom gospodarczym utrzymującym sta 
da zachowawcze i stada stanowiące rezerwę genetyczną 
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zwierząt gospodarskich przysługuje dotacja na pokrycie 
części kosztów utrzymania tych zwierząt. 

2. Wysokość stawek dotacji, o której mowa w ust. 1, 
określa załącznik nr 3 do rozporządzen i a, natomiast mak
symalną liczbę zwierząt gospodarskich w poszczególnych 
stadach zachowawczych i stadach stanowiących rezerwę 
genetyczną, na których utrzymanie przysługuje dotacja, okre
śla załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

3. Przy naliczaniu dotacj i, o której mowa w ust. 1, 
przyjmuje się średnioroczny stan ewidencyjny tych zwierząt . 

Średnioroczny stan ewidencyjny zwierząt ustala się jako: 

1) sumę stanów dziennych sztuk dorosłych (samców i sa
mic). utrzymywanych w okresie od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia, podzieloną przez 365 - w odniesieniu 
do drobiu, 

2) sumę stanów owiec-matek na ostatni dzień każdego 
kwartału, podzieloną przez 4 - w odniesieniu do owiec, 

3) sumę stanów pierwszego dnia każdego miesiąca i na 
dzień kończący okres obrachunkowy, podzieloną przez 
13 - w odniesieniu do pozostałych zwierząt. 

4. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa w ust. 
1, jest prowadzenie stad zwierząt zgodnie z obowiązującymi 
przepisami hodowlanymi. Zgodność prowadzonych prac 
hodowlanych z obowiązującymi przepisami stwierdza Cent
ralna Stacja Hodowli Zwierząt lub jednostka organizacyjna 
przez nią upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Utrzymanie stad koników polskich i koników hucu
łów potwierdza Polski Związek Hodowców Koni. 

§ 20. Polskiemu Związkowi Hodowców Koni przysłu
guje dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia oceny warto
ści użytkowej i hodowlanej koni w hodowli terenowej oraz 
na opracowanie i wydanie drukiem ksiąg koni zarodowych 
i rejestrów ogierów uznanych i państwowych w wysokości: 

1) 138.000 zł za klacz starszą wpisaną do księgi, pod
legającą ocenie wartości hodowlanej, 

2) 260.000 zł za klacz młodą podlegającą kwalifikacji 
i wpisowi do ksiąg koni zarodowych, 

3) 107.000 zł za źrebię podlegające opisowi w celu wy
stawienia dokumentu hodowlanego, 

4) 60.000 zł za źrebię roczne i dwuletnie podlegające 
selekcji hodowlanej, 

I 

5) 170.000 zł za ogiera uznanego podlegającego prze
glądowi i selekcji hodowlanej. 

6) 350.000 zł za ogiera młodego podlegającego kwalifika
cji i wpisowi do ksiąg kon i zarodowych, 

7) 336.000 zł za ogiera poddanego próbie dzielności, 

8) 560.000.000 zł za koszty związane z opracowaniem 
i wydaniem drukiem ksiąg koni zarodowych i rejestru 
ogierów uznanych i państwowych. 

§ 21. Podmiotom gospodarczym i innym jednostkom 
organizacyjnym, którym Ministerstwo Rolnictwa i Gospoda
rki Żywnościowej zleci wykonanie określonych zadań z za
kresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. przy
sługuje dotacja w wysokości i na warunkach ustalonych 
w zaVllartych umowach na wykonanie tych zadań . 

§ 22. 1. Podmiotom gospodarczym prowadzącym 
unasiennianie zwierząt gospodarskich, działającym poza or-

ganizacją Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt. przysługuje 
dotacja na obniżenie ceny: 

1) świadczonych usług unasienniania, 

2) nasienia buhajów i knurów, wyprodukowanego i użyte
go do unasienniania, w zależności od wartości hodow
lanej rozpłodnika. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1: 

1) przysługują, jeżeli unasiennianie zostało wykonane na 
sieniem pochodzącym od buhajów dopuszczonych do 
rozrodu przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt, 

2) są udzielane w wysokości określonej w załączniku nr 
6 do rozporządzenia do zabiegu unasienniania, za który 
pobrano opłatę udokumentowaną wystawieniem za 
świadczenia o unasiennianiu. 

3. Podmioty gospodarcze, o których mowa w ust. 1, 
mogą zlecać wykonanie usług inseminacyjnych osobom 
prawnym lub fizycznym na podstawie umowy określającej : 

1) zasady świadczenia usług, 

2) rejon działania , 

3) tryb przekazywania dotacji , o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

4) zobowiązanie do zaopatrywania się u zlecającego w na
sienie rozpłodnika i środki niezbędne do prawidłowego 
wykonywania zabiegów unasienniania, 

5) obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej wy
konywanych zabiegów unasienniania. 

§ 23. Podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom 
organizacyjnym może być przyznana dotacja w wysokości 
ustalonej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś 
ciowej na pokrycie części kosztów: 

1) organizowania Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowla 
nych, w tym nagród za osiągnięcia w hodowli, przy
znawanych na tej wystawie, 

2) upowszechniania postępu biologicznego oraz innych 
wydatków w zakresie postępu biologicznego w produk
cji zwierzęcej , 

3) nabycia z importu szczególnie cennych rozpłodn i ków, 

zarodków, nasienia buhajów - ojców buhajów i knu
rów oraz żeńskiego materiału hodowlanego. 

§ 24. 1. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i okręgo
wym stacjom hodowli zwierząt oraz stacjom hodowli i una 
sienniania zwierząt przysługuje dotacja na prowadzenie: 

1) oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła, świń , 
owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół, 

2) unasienniania zwierząt gospodarskich, w tym na ob
niżenie ceny: 

a) świadczonych usług unasienniania, 

b) nasienia buhajów i knurów wyprodukowanego 
i użytego do unasienniania, w zależnośc i od wartości 
hodowlanej rozpłodnika, 

3) produkcji i unasienniania matek pszczelich. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) przysługuje , jeżeli unasienn ian ie zostało wykonane na
sieniem pochodzącym od buhajów dopuszczonych do 
rozrodu przez Centralną Stację Hodowl i Zwierząt. 
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2) jest udzielana w wysokości określonej w załączniku nr 
6 do rozporządzenia do zabiegu unasienniania, za który 
pobrano opłatę udokumentowaną wystawieniem za
świadczenia o unasiennianiu. 

3. Jednostki podległe Centralnej Stacji Hodowli Zwie
rząt mogą zlecać wykonanie usług inseminacyjnych osobom 
prawnym i osobom fizycznym na podstawie umowy, o której 
mowa w § 22 ust. 3. 

4. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt z tytułu działalno
ści realizowanej na rzecz jednostek podległych przysługuje 
dotacja w wysokości 4,4% dotacji należnej tym jednostkom. 

5. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt oraz jednostkom 
jej podległym są przekazywane dotacje w okresach miesięcz
nych, po przedstawieniu rozliczenia w ciągu 25 dni po upływie 
każdego miesiąca . Rozliczenia dotacji są potwierdzane pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

6. W celu zapewnienia odpowiednich środków na reali
zację zadań Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt zostanie 
przekazana zaliczka stanowiąca 1/12 planowanej dotacji 
rocznej, wynikającej z ustawy budżetowej na 1992 r. Po
brana zaliczka będzie potrącona przy rozliczaniu dotacji za 
październik-grudzień 1992 r. 

7. Wykaz zadań oraz stawek dotacji określa załącznik nr 
6 do rozporządzenia. 

§ 25 . 1. Centralna i okręgowe stacje hodowli zwierząt 
dokonują wypłat dotacji, o których mowa w: 

1) § 11 ust. 1 - na wniosek hodowcy sprzedającego 
zwierzę, zawierający informację dotyczącą wyceny ho
dowlanej i finansowej, 

2) § 12: 
a) ust. 1 - na wniosek hodowcy sprzedającego roz

płodnika, zawierający informację dotyczącą wyceny 
hodowlanej i finansowej, 

b) ust. 8 pkt 2 - na wniosek zainteresowanego banku, 

3) § 14: 

a) ust. 1: 
- pkt 1 - na wniosek zainteresowanego zgodny 

z wynikami oceny użytkowości mlecznej zawar
tymi w tabulogramie T -40, 

- pkt 2-4 i 6-7 - na wniosek zainteresowanego, 
- pkt 5 - na wniosek zainteresowanego, przy czym 

dotacja może być wypłacana po zakończeniu 
każdego kwartału w wysokości 1/4 rocznej sta
wki dotacji, a całkowite rozliczenie następuje po 
zakończeniu oceny i sporządzeniu zestawienia 
z kontroli użytkowości mlecznej za laktację, 

- pkt 8 - na wniosek zainteresowanego, przy czym 
wypłata dotacji następuje po zakończeniu każ
dego miesiąca w wysokości 1/12 ogólnej kwoty 
dotacji, 

- pkt 10--1 2 - na wn iosek zainteresowanego, 
przy czym dotacja może być wypłacar.a w czte
rech częściach: po zakończeniu 8 tygodni od
chowu, po zakończeniu całego odchowu, w po
łowie cyklu hodowlanego, po zakończeniu cyklu 
hodowlanego i opracowaniu wyników końco
wych testów; stawki dotacji są stawkami mak
symalnymi; ostateczne rozliczenie kwoty należnej 
dotacji następuje na podstawie faktycznie ponie-

sionych kosztów, a warunkiem wypłacenia dota
cji jest prowadzenie testowania drobiu zgodnie 
z metodyką i programem zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej, 

- pkt 13-15 - na wniosek zainteresowanego, 

b) ust. 2 - na wniosek zainteresowanego, 

c) ust. 3 - na wniosek Centralnej Stacji Hodowli 
Zwierząt, sprawdzony pod względem merytorycz
nym i rachunkowym przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, 

4) § 15 - na wniosek zainteresowanego, przy czym 
w przypadku zadań wykonywanych sezonowo pod
stawę do comiesięcznego rozliczenia może stanowić 
1/12 wysokości zadań planowanych; rozliczenie roczne 
następuje w miesiącu, w którym zakończono sezon 
wykonywania tych zadań, 

5) § 19 - w odniesieniu do stad bydła, trzody chlewnej, 
owiec i drobiu - na wniosek zainteresowanego, przy 
czym dotacja może być wypłacana po zakończeniu 
każdego miesiąca w wysokości 1/12 rocznej kwoty 
dotacji, a całkowite rozliczenie dotacji następuje po 
zakończeniu roku kalendarzowego, 

6) § 22 - na wniosek zainteresowanego. 

2. Przed dokonaniem wypłat dotacji, o których mowa 
w ust. 1, Centralna i okręgowe stacje hodowli zwierząt 
sprawdzają wnioski zainteresowanych pod względem mery
torycznym i rachunkowym; w przypadku dotacji do ogierów 
- rozpłodników wnioski sprawdzają okręgowe związki ho
dowców koni. 

3. W ramach środków przewidzianych w budżecie pań
stwa na finansowanie postępu biologicznego w produkcji 
zwierzęcej Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej przekazuje Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt 1/12 
rocznej kwoty dotacji wypłacanych za pośrednictwem Cent
ralnej i okręgowych stacji hodowli zwierząt; rozliczenia 
z należnych dotacji składane są przez Centralną Stację 

Hodowli Zwierząt w okresach miesięcznych, a pobrana 
zaliczka powinna być rozliczona w grudniu 1992 r. Kwoty 
przekazywane na wypłacenie dotacji nie stanowią dochodu 
Centralnej i okręgowych stacji hodowli zwierząt. Roczne 
rozliczenie składane jest przez Centralną Stację Hodowli 
Zwierząt do dnia 20 stycznia 1993 r. Pozostałość nie wyko
rzystanych środków budżetowych według stanu na dzień 31 
grudnia 1992 r. należy przekazać do dnia 20 stycznia 1993 r. 
na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej. 

§ 26. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej dokonuje wypłat dotacji, o których mowa w: 

1) § 12 ust. 8 pkt 1 - na wniosek Centrali Banku 
Gospodarki Żywnościowej, 

2) § 14 ust. 1 pkt 9 - na wniosek okręgowego związku 
hodowców koni, po potwierdzeniu wykonania zadania 
przez Polski Związek Hodowców Koni, 

3) § 16: 

a) ust. 1 - na wniosek zainteresowanego na wskazane 
przez wnioskodawcę konto bankowe, 

b) ust. 2 - na wniosek zainteresowanego wraz z załą
czonym protokołem zarybień, 
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4) § 17: 

a) pkt 1 i 3 - na wniosek zainteresowanego, przy czym 
wypłata dotacji następuje w pierwszym miesiącu 
każdego kwartału w wysokości 1/4 ogólnej kwoty 
należnej dotacji , 

b) pkt 2 - na wniosek zainteresowanego, przy czym 
wypłata dotacji następuje po zakończeniu sezonu 
kopulacyjnego w 1992 r., 

5) § 18 - na wniosek zainteresowanego, przy czym wypłata 
dotacji następuje w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału 
w wysokości 1/4 ogólnej kwoty dotacji; całkowite roz
liczenie dotacji następuje w IV kwartale 1992 r. , 

6) § 19 - w odniesieniu do stad koników polskich i koników 
hucułów - na wniosek zainteresowanego, przy czym 
wypłata dotacji następuje w pierwszym miesiącu I, II i III 
kwartału w wysokości 1/4 ogólnej kwoty dotacji; cał
kowite rozliczenie dotacji następuje w IV kwartale 1992 r. , 

7) § 20 - na wniosek Polskiego Związku Hodowców Koni, 
przy czym wypłata dotacji następuje w pierwszym mie
siącu każdego kwartału, po rozliczeniu dotacji udzielo
nych na kwartał poprzedni, 

8) § 21 - na wniosek zainteresowanego w trybie okreś
lonym w umowie, 

9) § 23 - na wniosek zainteresowanego wraz z załączo
nym dokumentem zawierającym zgodę Ministerstwa 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na import uzys
kaną przed dokonaniem transakcji zakupu, 

10) § 24 - na wniosek Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt. 

§ 27. Wydatki na postęp biologiczny w produkcji zwie
rzęcej są zaliczane do rozdziału 4402, przy czym kwoty 
należne dla: 

1) zakładu budżetowego są zaliczane do § 47, 

2) innych podmiotów są zaliczane do § 48. 

Rozdział 4 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie 
upowszechniania doradztwa rolniczego oraz zasady 

i tryb ich udzielania 

§ 28. Podmiotom gospodarczym, które na zlecenie Mi
nistra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub wojewódz
kiego ośrodka doradztwa rolniczego wykonują zadania w za
kresie: 

1) upowszechniania efektywnych metod doradztwa tech 
nologicznego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i prze
twórstwie, 

2) upowszechniania doradztwa ekonomiczno-organi
zacyjnego, marketingowego i modernizacji gospo
darstw rolnych, 

3) wdrażania nowoczesnych metod popularyzowania wie
dzy fachowej, 

4) wdrażania doradztwa prawnego, socjalno-bytowego, 
doradztwa dotyczącego wiejskiego gospodarstwa do
mowego oraz tworzenia dodatkowych źródeł dochodu, 

5) popularyzowania ekologicznych systemów produkcji 
rolnej, 

przysługuje dotacja na pokrycie części kosztów, nie wyższa 
niż wynikająca z liczby zadań i stawek dotacji, których 
wysokość określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

§ 29. Min ister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
może przyznać dotację w wysokości ustalonej każdorazowo 
indywidualnie na inne ważne zadania związane z upowsze
chnianiem doradztwa rolniczego. 

§ 30. Wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego 
może być przyznana na podstawie decyzji Ministra Rolnict 
wa i Gospodarki Żywnościowej w formie zmian budżeto
wych dotacja na dofinansowanie zakupu niezbędnej apara
tury specjalistycznej, na wniosek właściwego urzędu woje
wódzkiego. 

§ 31. 1. Wypłat dotacji, o których mowa w § 28, dla 
podmiotów gospodarczych dokonują wojewódzkie ośrodki 
doradztwa rolniczego po przedstawieniu przez te podmioty 
zestawień należnych dotacji. 

2. Środki na upowszechnianie doradztwa rolniczego 
realizowane są przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rol 
niczego jako dysponenta trzeciego stopnia i zaliczane do 
rozdziału 4403, przy czym kwoty przekazywane: 

1) jednostkom gospodarki pozabudżetowej są zaliczane do 
§ 47, 

2) innym podmiotom są zaliczane do § 48. 

3. Dotacje są rozliczane w okresach półrocznych : 

1) za 1 półrocze - do dnia 31 sierpnia 1992 r., 

2) za rok 1992 - do dnia 31 stycznia 1993 r., przy czym nie 
wykorzystane środki budżetowe, według stanu na dzień 
31 grudnia 1992 r., należy przekazać do dn ia 15 stycznia 
1993 r. na rachunek właściwego urzędu wojewódz
kiego. 

Rozliczenie wykorzystanych środków za te okresy wojewó
dzkie ośrodki doradztwa rolniczego przekazują po jednym 
egzemplarzu do właściwego urzędu wojewódzkiego oraz 
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . 

Rozdział 5 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie kosztów 
zwalczania zakaźnych chorób zwierząt, monitoring 
produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 32. 1. Z dotacji przeznaczonej na zwalczanie zakaź
nych chorób zwierząt oraz monitoring produktów spożyw
czych pochodzenia zwierzęcego są finansowane koszty: 

1) zapobiegania, wykrywania i tłumienia chorób zwierząt 
objętych obowiązkiem zgłaszania i zwalczania, z wyjąt
kiem kosztów, które zgodnie z obowiązującymi przepi
sami ponoszą posiadacze zwierząt lub określone jedno
stki organizacyjne, 

2) badań monitorowych pozostałości chemicznych i bio
logicznych w produktach spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego oraz płynach ustrojowych zwierząt rzeź
nych. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, przysługują : 

1) za wykonane zadania zlecone przez Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej lub właśc iwego państwo 
wego lekarza weterynarii na sfinansowanie kosztów: 

a) usług weterynaryjnych - według stawek określo
nych w dziale I załącznika nr 8 do rozporządzenia , 
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b) środków farmaceutycznych, dezynfekcyjnych i in 
nych użytych materiałów, jeżeli nie zostały dostar
czone przez wojewódzki zakład weterynarii - wed 
ług poniesionych kosztów, 

c) dojazdu do miejsca wykonania zadania - według 

stawek określonych w przepisach w sprawie używa
nia samochodów osobowych, motocykli i motoro 
werów do celów służbowych, 

d) badań monitorowych wykonywanych przez Instytut 
Weterynarii w Puławach i wojewódzkie zakłady 

weterynarii w Gdańsku , Katowicach i Poznaniu 
w zakresie wykrywania pozostałości biologicznych 
i chemicznych w tkankach i płynach ustrojowych 
zwierząt rzeźnych - według stawek określonych 
w załączniku nr 9 do rozporządzenia, 

2) na sfinansowanie: 
a) zakupu środków farmaceutycznych i ich transportu, 

odczynników i materiałów do diagnostyki laborato
ryjnej oraz środków dezynfekcyjnych, sprzętu jedno
razowego użycia do pobierania prób, odzieży 

ochronnej i środków ochrony osobistej niezbędnych 
przy zwalczaniu chorób zwierzęcych , a także utrzy
mania rezerwy epizootycznej tych środków - w wy
sokości kwot określonych w fakturach, 

b) kosztów podróży służbowych lekarzy weterynarii 
w celu zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych 
oraz dowozu (dostarczania) próbek do badań labo 
ratoryjnych - zgodnie z obowiązującymi przepi 
sami, 

c) przewozu i zabijania zwierząt utylizacji zwłok zwie 
rzęcych i odpadów poubojowych, zastosowania 
określonych procesów technologicznych przerobu 
mięsa z nakazu wojewódzkiego lekarza weterynarii 
- w wysokości kwot określonych w fakturach, 

d) wynagradzania rzeczoznawców ustalających war
tość szacunkową zabijanych zwierząt z nakazu pańs 
twowego lekarza weterynarii i dokonujących prze
glądu pasiek podejrzanych o choroby zakaźne 

- w wysokości określonej w dziale I załącznika nr 
8 do rozporządzenia, 

e) wynagradzania osób wynajętych do przytrzymywa 
nia zwierząt podczas dokonywania przez lekarzy 
weterynarii czynności związanych z badaniem zwie 
rząt oraz zabiegami profilaktycznymi - według zwy
czajowo przyjętej na danym terenie dniówki, nie 
wyższej jednak niż wynikałaby z wynagrodzenia dla 
rzeczoznawcy pszczelarskiego, 

f) odszkodowań posiadaczom zwierząt za zwierzęta 
zabite z nakazu państwowego lekarza weterynarii lu b 
padłe, a także zapomóg i nagród przyznawanych na 
podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaź 
nych oraz związanych z tym opłat pocztowych, 

g) refundacji dla urzędu gminy udokumentowanych 
kosztów poniesionych przy wykonywaniu czynności 
zarządzonych przez wojewódzkiego lekarza wetery 
narii stosownie do przepisów obowiązujących w tym 
zakresie, 

h) zakupu samochodów i urządzeń służących do dezyn 
fekcji, specjalistycznej aparatury do diagnostyki la
boratoryjnej chorób zakaźnych oraz mon itoringu 
środków żywności pochodzenia zwierzęcego, doko
nanego za zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, w wysokości kwot określonych w fa
kturach, 

i) zakupu i transportu odczynników i materiałów do 
wykonania badań laboratoryjnych w zakresie wy
krywania pozostałości chemicznych i biologicznych 
w produktach żywnościowych pochodzenia zwie
rzęcego oraz płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych 
- w wysokości kwot określonych w fakturach, 
z wyłączeniem Instytutu Weterynarii i zakładów, 
o których mowa w pkt 1 lit. d) . 

§ 33. Dotacje przysługują również na sfinansowanie 
kosztów: 

1) obserwacji i szczepień zwierząt podejrzanych o zaraże
nie się wścieklizną, zarządzonych przez właściwego 
państwowego lekarza weterynarii , w tym również obser
wacji zwierząt, które pokąsały człowieka , oraz utrzyma
nia zwierzęcia w czasie trwania obserwacji według 
poniesionych kosztów, 

2) szczepień profilaktycznych przeciwko wściekliźnie mię
sożernych zwierząt dziko żyjących , zarządzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 

3) usypiania psów i kotów nieuleczalnie chorych, psów 
i kotów nie zaszczepionych przeciw wściekliźnie , psów 
pozostających bez opieki (bezpańskich) oraz ślepych 
miotów psów i kotów, 

4) badań diagnostycznych, w tym badań monitorowych, 
szczep i eń oraz leczenia zwierząt, na podstawie decyzji 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej , w przy
padkach gdy zarządzenie tych czynności będzie miało na 
celu ograniczenie zasięgu lub skutków choroby zakaźnej 
albo zdobycie odpowiednich doświadczeń praktycz
nych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

§ 34. 1. Dotacjami, o których mowa w § 32 i 33, 
dysponują Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej oraz wojewódzki lekarz weterynarii ; rozliczenia tych 
dotacji dokonują ~~inisterstwo Rolnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej i wojewódzkie zakłady weterynarii. 

2. Dotacje są przekazywane przez Ministerstwo Rolnic
twa i GospodarKi Żyw!1ościowej Instytutowi Weterynarii 
w Puławach oraz przez wojewodów - wojewódzkim za
kładom weterynarii jako dysponentom niższego stopnia . 

3. Wojewódzki lekarz weterynarii dokonuje bieżącej 

oceny celowości i zasadności wykorzystywania oraz prawid
łowości rozliczania dotacji budżetowej . 

§ 35. 1. Wojewódzkim zakładom weterynarii stosują
cym zasady gospodarki finansowej określone w odrębnych 
przepisach dla zakładów budżetowych za wykonane usługi 
laboratoryjne w zakresie regulowanym rozporządzeniem 
przysługują stawki dotacji określone w dziale II załącznika nr 
8 do rozporządze ni a. 

2. Wojewódzkie zakłady w eterynarii. wykonujące na 
obszarach innych województw zadania w zakresie diagnos
tyki laboratoryj nej zakaźnych chorób zw i e rząt oraz monito
ringu produktów żywnośc iowych pochodzenia zwierzęcego, 
nie pobierają należnośc i , które obciążałyby dotacje wojewó
dzkich zakładów w eterynarii zlecających wykonanie tych 
badań . 

§ 36. 1. Wydatki na zw alcza nie chorób zwierzęcych , 

ni eza l eżnie od jednostki rea l iz ującej, są za licza ne do rozdziału 
4404, przy czym: 

1) kwoty przekazywane innym podmiotom są zaliczane do 
§ 48, 
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2) kwoty realizowane przez zakłady budżetowe są zalicza 
ne do § 47, 

3) wydatki realizowane przez jednostki budżetowe są zali
czane do § 36. 

2. Instytut Weterynarii w Puławach przekazuje Minis
terstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej miesięczne 
zestawienia wykonanych prac i należnych dotacji. Instytuto
wi Weterynarii przysługuje zaliczka w wysokości 1 j 12 prze
widzianej na ten cel kwoty dotacji w 1992 r.; zaliczka zostanie 
rozliczona w grudniu 1992 r. 

3. Otrzymane dotacje wojewódzkie zakłady weterynarii 
rozliczają według odrębnie ustalonego wzoru przez Minister
stwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z urzędami 
wojewódzkimi w okresach: 

1) za I półrocze - do dnia 31 lipca 1992 r., 

2) za 3 kwartały 1992 r. - do dnia 31 października 1992 r., 

3) za 1992 r. - do dnia 31 stycznia 1993 r. 

Kopie rozliczeń wojewódzkie zakłady weterynarii przekazu 
ją do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . 
Pozostałość nie wykorzystanych dotacji według stanu na 31 
grudnia 1992 r. należy przekazać do dnia 15 stycznia 1993 r. 
na rachunek urzędu wojewódzkiego. 

Rozdział 6 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie pozysku 
i transportu wapna nawozowego z lokalnych źródeł 

pozysku oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 37. Podmiotowi gospodarczemu pozyskującemu wa
pno nawozowe z kopalni kredy jeziornej lub łąkowej i zuży
wającemu je na potrzeby własne lub sprzedającemu je na cele 
rolnicze do wysiewu na użytkach rolnych i w pracowniczych 
ogrodach działkowych przysługuje dotacja na pokrycie czę
ści kosztów jego pozysku w wysokości określonej w załącz 

niku nr 10 do rozporządzenia . 

§ 38. 1. Podmiotowi gospodarczemu za transport prze
znaczonego na potrzeby własne lub sprzedanego wapna 
nawozowego przeznaczonego na cele rolnicze do wysiewu 
na użytkach rolnych i w pracowniczych ogrodach dział 

kowych : 

1) o którym mowa w § 37, 

2) odpadowego z zakładów przemysłowych odpowiadają
cego Polskiej Normie - nawozy sztuczne wapniowe 
PN-74j C-87007.01 o symbolu od 04 do 09 i w normie 
branżowej BN-90j 6019j 12 Wapno defekacyjne oraz 
BN -78j 6733-08 Wapno pokarbidowe, 

do miejsca jego wyładunku u odbiorcy lub we własnym 
gospodarstwie przysługuje dotacja na pokrycie części kosz
tów jego transportu w wysokości określonej w załączniku nr 
10 do rozporządzenia. Dotacja ta od dnia 1 sierpnia 1992 r. 
nie może przekraczać sześciokrotności ceny wapna płaco
nej przez nabywcę, z wyjątkiem transportu wapna zużytego 
na potrzeby własne . 

2. W odniesieniu do wapna nawozowego zużytego na 
potrzeby własne dotacja przysługuje do ilości pobranego 
wapna potwierdzonej przez zakład przemysłowy lub kopalnię 
wapna nawozowego ze źródeł lokalnych, nie większej jednak 

niż to wynika z norm zużycia zaleconych przez okręgową 
stację chemiczno-rolniczą dla danego gospodarstwa. 

3. Jeżeli w apno nawozowe jest transportowane do 
miejscowości podgórskich i górskich, określonych w usta
wie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 
1, poz. 1, z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53, Nr 35, poz. 
192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 7, 
poz. 24, Nr 80, poz. 350, Nr 114, poz. 494 oraz z 1992 r. Nr 
21 , poz. 86) , stawkę dotacji określoną w ust. 1 zwiększa się 
010%. 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 i 3, przysługuje, jeżel i 

transport wapna nawozowego jest dokonywany naj krótszą 
drogą z najbliżej położonego miejsca jego załadunku do 
miejsca jego wyładunku u odbiorcy, przy czym maksymalna 
odległość transportu, przy której przysługuje dotacja, wynosi : 

1) 100 km - dla wapna z kopalni kredy jeziornej lub 
łąkowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wapna 
odpadowego pochodzącego z zakładów przemysło

wych, z wyjątkiem wapna defekacyjnego, 

2) 50 km - dla wapna defekacyjnego. 

5. W razie pisemnej odmowy sprzedaży wapna nawozo
wego z miejsca najbliżej położonego ze względu na ograni
czone możliwości produkcyjne lub z przyczyn technologicz
nych, najbl iższym miejscem załadunku wapna jest kolejne 
miejsce najbliżej położone, znajdujące się w odległości nie 
większej od określonej w ust. 4. 

§ 39. Podmiot gospodarczy, któremu przysługuje dota
cja z tytułu pozysku lub transportu wapna nawozowego, 
powinien posiadać atest jakościowy sporządzony przez okrę
gową stację chemiczno-rolniczą dla każdej partii, nie więk
szej niż 500 ton - dla wapna defekacyjnego z cukrowni 
i 2000 ton - dla pozostałego wapna sprzedanego lub 
zużytego na potrzeby własne - stwierdzający zgodność 

wszystk ich jego parametrów z wymogami określonymi dla 
tego rodzaju wapna w Polskiej Normie lub normie branżowej 
nawozów wapniowych oraz kartę przewozową zawierającą 
dane dotyczące: 

1) parametrów ja kościowych wapna (numer i datę wyda-
nia atestu) , 

2) ilości wapna potwierdzonej przez odbiorcę , 

3) ceny za 1 tonę sprzedanego wapna. 

W razie zmiany warunków atmosferycznych (opady), atest 
powinien być powtórzony. 

§ 40. 1. Dotacje, o których mowa w § 37 i 38, są 

przekazywane podmiotom gospodarczym przez właściwe 
miejscowo izby skarbowe, w granicach wydatków budżeto
wych przyznanych na ten cel , po przedstawieniu przez 
zainteresowane podmioty gospodarcze zestawień należnych 
dotacji w układzie uzgodnionym z izbą skarbową. Przekaza
nie dotacji następuje w okresach miesięcznych . 

2. Podmioty gospodarcze za interesowane korzysta
niem z dotacji , o których mowa w § 37 i 38, przedstawiają 
izbie skarbowej, przed rozpoczęciem działalności objętej 
dotowaniem, wniosek o zapewnienie dotacji oraz uzgadniają 
właśc iwy dla celów dotacyjnych sposób jej ewidencjonowa 
nia. 

§ 41 . Dotacje, o których mowa w § 37 i 38, są zaliczane 
do części 08, dział 40 - rolnictwo, rozdział 4405 § 48. 
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Rozdział 7 

Wysokość stawek dotacji na sfinansowanie kosztów 
utrzymania urządzeń melioracji podstawowych oraz 

zasady i tryb ich udzielania 

§ 42. Podmiotom gospodarczym, które na zlecenie wo
jewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych otrzy
mały zadanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych pod
stawowych, o których mowa wart. 91 ustawy z dnia 24 
października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. 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, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 
39, poz. 222 oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335), 
przysługuje dotacja na pokrycie kosztów wykonania tego 
zadania . Umowy na wykonanie zadania są zawierane po 
przeprowadzen i u przetarg u. 

§ 43. Dotacja, o której mowa w § 42, jest wypłacana 
przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych 
jako dysponenta trzeciego stopnia i zaliczana do rozdziału 
4406, § 48, a jeżeli w wyniku przetargu wykonawcą zadania 
jest zakład budżetowy - jest zaliczana do § 47. 

Rozdział 8 

Wysokość stawek dotacji na sfinansowanie kosztów 
utrzymania spółek wodnych oraz na poprawę 

gospodarki wodno-ściekowej, a także zasady i tryb 
ich udzielania 

§ 44. Spółka wodna wykonująca konserwację urządzeń 
melioracj i wodnych szczegółowych może otrzymać z urzędu 
wojewódzkiego dotację, o której mowa w § 24 pkt 2 i 3 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w spra
wie spółek wodnych i ich związków (Dz. U. Nr 17, poz. 109 
i z 1984 r. Nr 19, poz. 87) . 

§ 45. Podmiot gospodarczy utrzymujący i eksploatują
cy urządzenia melioracji wodnych szczegółowych służące do 
rolniczego wykorzystania ścieków może otrzymać dotację do 
wysokości 50% nakładów poniesionych na remonty służące 
poprawie gospodarki wodno-ściekowej . 

§ 46. Dotacje, o których mowa w § 44 i 45, są przy
znawane i wypłacane przez urzędy wojewódzkie w ramach 
środków zaplanowanych na ten cel w części 85, dział 40 
- rolnictwo, rozdział 4409, § 48 na podstawie imiennych 
wniosków spółek wodnych i podmiotów gospodarczych 
pozytywnie zaopiniowanych przez organy sprawujące nad
zór nad ich działalnością lub jednostki, którym powierzono 
ten nadzór. 

Rozdział 9 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie prac 
geodezyjno-urządzeniowych oraz zasady i tryb ich 

udzielania 

§ 47. 1. Wojewódzkim biurom geodezji i terenów rol 
nych, które wykonują zadania statutowe na koszt Państwa 
w zakresie: 

1) scalania i wymiany gruntów (ustawa z dnia 26 marca 
1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów - Dz. U. z 1989 r. 
Nr 58, poz. 349 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198), 

2) aktualizacji i kontroli terenowej aktualności operatów 
ewidencji gruntów lub odnowienia operatów ewidencj i 
gruntów; kontynuowania zakładania ewidencji gruntów 
i budynków na terenach wiejskich w systemie infor
matycznym w powiązaniu z księgami wieczystymi i kata 
strem; rozgraniczenia lub wznowienia granic gruntów 
stanowiących Państwowy Fundusz Ziem i (ustawa 
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i karto
graficzne - Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 1 03, poz. 446 ), 

3) ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmelio 
rowanych, gruntów zrekultywowanych i ulepszonych, 
zmienionych klas i użytków rolnych; kontrol i glebo
znawczej klasyfikacji gruntów na obiektach objętych 
scaleniem i wymianą gruntów (rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfi ka
cji gruntów - Dz. U. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 
21 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317) , 

4) kartografii gleb (mapy glebowo-rolnicze, aktualizacja lub 
odnowienie map glebowo-rolniczych - zarządzen ie nr 
115 Ministra Rolnictwa z dnia 28 lipca 1964 r. w sprawie 
organizacji prac gleboznawczo- i rolniczo-kartograficz
nych - Dz. Urz. Min. Roln. Nr 19, poz. 121) , 

5) opracowania dokumentacji geodezyjnej na grunty zme
liorowane (tereny konkurencyjne) dla potrzeb nalicza
nia opłat melioracyjnych i ustalenia nowego podatku 
rolnego (ustawa z dnia 24 października 1974 r. - Prawo 
wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 z późno zm.) i ustawa 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - Dz. U. Nr 
52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, 
poz. 1, z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53, Nr 35, poz. 
192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. 
Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 i Nr 114, poz. 494 oraz 
z 1992 r. Nr 21, poz. 86), 

6) opracowania dokumentacji geodezyjnej, w tym tech
nicznej, związanej z rekultywacją na cele rolne gruntów 
zdewastowanych i zdegradowanych w wyniku dz iałania 

nieznanych sprawców (ustawa z dnia 26 marca 1982 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Dz. U. Nr 11, 
poz. 79, z 1984 r. Nr 35, poz. 185, z 1988 r. Nr 24, poz. 
169, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 101 , poz. 
444, Nr 103, poz. 446 i Nr 114, poz. 494) , 

7) opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej 

przejmowania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 
oraz zwrotu działek pod budynkami i działek pozos
tawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania (u
stawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników- Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 
45, poz. 199, Nr 103, poz. 448, Nr 104, poz. 450 i Nr 1 07, 
poz. 464 oraz z 1992 r. Nr 21 , poz. 85 i Nr 58, poz. 280) , 

8) sporządzania planów urządzen iowo - rolnych wsi i gos
podarstw rolnych, między innymi w powiązan i u z ochro 
ną gruntów rolnych i ekologią, 

przysługuje dotacja na pokrycie kosztów, wyn i kająca z licz
by zadań i stawek dotacji, których wysokość określa załącz 

nik nr 11 do rozporządzenia , z uwzględn ieniem przepisu ust. 
2. 

2. Do prac związanych ze scalen iem i wym ianą gruntów 
oraz aktualizacją i kontrolą terenową aktualnośc i operatów 
ewidencji gruntów w województwach : 
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1) bielskim, krośnieńskim i nowosądeckim, ~ uwagi na 
dużą szachownicę gruntów i warunki terenowe, stosuje 
się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 11 do 
rozporządzenia ze współczynnikiem 2,2, 

2) krakowskim, przemyskim, rzeszowskim i tarnowskim 
stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 11 
do rozporządzenia ze współczynnikiem 1,9, 

3) częstochowskim, jeleniogórskim, katowickim, kielec
kim, lubelskim, tarnobrzeskim, wałbrzyskim i zamojskim 
stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 11 
do rozporządzenia ze współczynnikiem 1,5. 

§ 48. 1. Dotacje, o których mowa w § 47, są wypłacane 
w ramach środków zaplanowanych na ten cel w części 85 
- urzędy wojewódzkie, dział 40 - rolnictwo, rozdział 4407 
§ 47, przez właściwych wojewodów. 

2. Wojewódzkim biurom geodezji i terenów rolnych są 
przekazywane dotacje w okresach miesięcznych, po przed 
stawieniu rozliczenia w ciągu 25 dni po upływie każdego 
miesiąca. 

3. W celu zapewnienia odpowiednich środków na real i 
zację zadań zostanie przekazana zaliczka stanowiąca 1/12 
kwoty planowanej dotacji na 1992 r. Pobrana zaliczka 
zostan ie potrącona przy rozliczaniu dotacji za grudzień 

1992 r. 

4. Rozliczenia dotacji są zatwierdzane pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez urzędy 

wojewódzkie. Jeden egzemplarz rozliczeń za I półrocze 

1992 r. i za 1992 r. jest przekazywany do Ministerstwa 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

5. Pozostałości nie wykorzystanych środków budżeto 

wych według stanu na dzień 31 grudnia 1992 r. należy 
przekazać do dnia 20 stycznia 1993 r. na rachunek budżetu 
wojewódzkiego. 

Rozdział 10 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie prac 
w zakresie chemizacji rolnictwa oraz zasady i tryb 

ich udzielania 

§ 49. 1. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wWe
sołej k. Warszawy oraz jej oddziałom przysługuje dotacja na 
pokrycie części kosztów realizacji zadań określonych w załą
czniku nr 12 do rozporządzenia , a także na zlecane przez 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnośc iowej zadania 
kontrolne. 

2. Okręgowej stacji, o której mowa w ust. 1, są przeka 
zywane dotacje w okresach miesięcznych po przedstawieniu 
rozliczenia w ciągu 25 dni po upływie każdego miesiąca . 

Rozliczenia dotacji potwierdza pod względem merytorycz
nym, formalnym i rachunkowym Ministerstwo Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej. 

3. W celu zapewnienia odpowiednich środków na reali
zację zadań zostanie przekazana zaliczka do wysokości 1/3 
planowanej kwoty dotacji na 1992 r. Pobrana zaliczka 
zostan ie potrącona za miesiące od września do grudnia 
1992 r. 

4. Pozostałości nie wykorzystanych środków budżeto
wych według stanu na dzień 31 grudnia 1992 r. należy 

przekazać do dnia 20 stycznia 1993 r. na rachunek Ministers
twa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . 

§ 50. Okręgowej stacji, o której mowa w § 49 ust. 1, 
z tytułu działalności prowadzonej na rzecz oddziałów przy
sługuje dotacja w wysokości 2,1 % dotacji należnej okręgo
wym stacjom chemiczno-rolniczym. 

§ 51 . Wydatki na finansowanie prac w zakresie chemi
zacji rolnictwa są zaliczane do rozdziału 4408 § 47. 

Rozdział 11 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 52. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
na uzasadniony wniosek zainteresowanych jednostek może 

. podwyższyć stawkę dotacji do 20% w razie wzrostu kosztów 
spowodowanych decyzjami centralnymi. 

§ 53. W trybie określonym w rozporządzeniu są wy
płacane w 1992 r. dotacje zaległe za 1991 r., na których 
wypłatę zostały złożone wnioski, z zachowaniem wymagań 
określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gos
podarki Żywnościowej z dnia 6 lipca 1991 r. w sprawie 
wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich 
udzielania w 1991 r. (Dz. U. Nr 70, poz.. 306). 

§ 54. 1. Ostateczne rozliczenie dotacji należnych jed
nostkom gospodarki uspołecznionej za okres roczny jest 
dokonywane na podstawie rocznych zestawień należnych 

. dotacji, zweryfikowanych łącznie z rocznym sprawozdaniem 
finansowym; w przypadku jednostki, której wynik finansowy 
nie podlega weryfikacji, prawidłowość naliczania dotacji 
sprawdzają w toku kontroli izby skarbowe lub inne organy 
kontroli zewnętrznej . 

2. W razie stwierdzenia pobrania wyższej niż przysługu 

jąca kwoty dotacji, kwoty przekraczające wysokość należ
nych dotacji wraz z odsetkami od tych kwot, w wysokości 
określonej odrębnymi przepisami, za okres od dnia nieuzasa
dnionego pobrania dotacji do dnia ich zwrotu, podlegają 
zwrotowi na rachunek bieżący: 

1) wydatków właściwej części budżetu państwa lub izby 
skarbowej, jeżeli zwrot nastąpił w roku, w którym 
dotacja została naliczona, 

2) dochodów budżetu państwa we właściwym urzędzie 
skarbowym, jeżeli zwrot nastąpił po roku, w którym 
dotacja została udzielona. 

3. W razie odmowy zwrotu nadebranej przez podmiot 
gospodarczy dotacji lub niedotrzymania określonego przepi
sem warunku jej udzielenia, jednostka udzielająca dotacj i jest 
obowiązana wystąpić do właściwego urzędu skarbowego 
celem wydan ia decyzji administracyjnej w przedmiocie zwro
tu nadebranej dotacji. 

§ 55. Wysokość stawek dotacji oraz zasady i tryb ich 
udzielania, określone w rozporządzeniu, uwzględnia się przy 
udzielaniu dotacji począwszy od dnia 1 stycznia 1992 r. 

§ 56. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem ogło
szenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : 
G. Janowski 
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STAWKI DOTACJI PRZY ZAKUPIE ROZPŁODNIKÓW 

Lp. Rozpłodnik Rasa 

1 Ogier -

2 Buhaj sprzedany do punktu kopulacyjne- czarno - biała i czerwono-biała 
go simentalska mleczna 

polska czerwona 
mięsna i simentalska mięsna 

3 Buhaj sprzedany do stacji hodowli i una- czarno-biała i czerwono-biała 
sienniania zwierząt simentalska mleczna 

polska czerwona 
mięsna i simentalska mięsna 

4 Buhajek sprzedany do wychowalni buha-
jów lub umieszczony przez hodowcę we 
własnej wychowalni buhajów: 
- w wieku około 60 dni czarno-biała i czerwono-biała 

simentalska 
polska czerwona 

- w wieku około 150 dni mięsna 

5 Knur -

dotacja za klasę indeksu kojarzenia i oceny 
ojca na potomstwie -

6 Tryk polska owca górska 
i wrzosówka 

pozostałe 

dotacja do klasy I za wysoki indeks selek-
cyjny*) 

7 Kozioł -

*1 UlVaga: Dotacja do klasy I za wysoki indeks selekcyjny tryka dotyczy również tryków pozostawionych na remont stada. 

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA 
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W STADACH ZACHOWAW
CZYCH I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETY-

CZNĄ 

(w tys. zł na 1 sztukę) 

1. Bydło ras mlecznych 
2. Trzoda chlewna 
3. Kury 
4. Gęsi 
5. Kaczki 
6. Owce-matki rasy: 

1) wrzosówka i świniarka 
2) plennej - fińska i olkuska 

7. Koniki polskie i koniki hucuły 

2.000,0 
800,0 

60,0 
150,0 
150,0 

250,0 
200,0 

1.700,0 

Poz. 307 

Załącznik nr 2 

Stawka 
Klasa dotacji 

w mln zł 

I 22,0 
II 16,0 
III 12,0 

- 5,4 
- 5,4 
- 5,2 
- 5,9 

- 9,8 
- 9,8 
- 9,1 
- 65,0 

- 1,4 
- 1,5 
- 1,2 
- 1,5 

I 2,9 
II 2,5 
III 2,1 

I 0,9 
II 0,7 
III 0,5 

I 2,3 
II 1,8 

I 2,7 
II 2,1 

- 0,540 

- 1,0 

Załącznik nr 3 
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2 3 

7 Koników hucułów: 

1) Stadnina Koni w Siarach, woj. nowosądeckie 100 
2) Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Odrzechowej koło Rymanowa, woj . krośnieńs-

kie, Instytutu Zootechniki 30 

8 

9 

Uwaga: Liczby koników polskich i hucułów dotyczą łącznie : klaczy jednorocznych, 
dwuletnich, trzyletnich i klaczy-matek, a w Zakładz ie Doświadczalnym Polskiej 
Akademii Nauk w Popielnie - równiez ogierów używanych do rozpłodu w stadzie 
stajennym. 

Stada stanowiące rezerwę genetyczną 

Bydła ras mlecznych: 
- polskiej czerwonej 

Zakład Rolny Jodłownik, woj. nowosądeckie 
- simentalskiej 

Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Rymanowie, woj. 
krośnieńskie 

Owiec ras plennych: 
- fińskiej 

Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, woj. 
bydgoskie 

- olkuskiej 
1) Rolniczy Zakład Doświadczalny Swadzim Złotniki, woj. poznańskie, Akademii 

Rolniczej w Poznaniu 
2) Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu , woj. warszawskie 
3) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Bezku, woj . chełmskie, Akademii Rolniczej 

w Lublinie 
4) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Uhrusku, woj. chełmskie, Akademii Rolniczej 

w Lublinie 
5) Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Żelaz

nej. woj. skierniewickie 
6) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Mydlnikach, woj . krakowskie, Akademii Rolniczej 

w Krakowie 

10 Drobiu: 

1) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Ostrowie Szlacheckim, woj. tarnowskie, Akademii 
Rolniczej w Krakowie 
- gęsi zatorskiej (ZD-1) 

2) Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Drobiarstwa w Poznaniu 
- kur leghorn (LE-44, LE-99, LE-11) 
- gęsi (Re, Ku) 

3) Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Ełku, Gospodarstwo Ruska Wieś, woj . 
suwalskie 
- kur leghorn (L-66) 

4) Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze w Szczytnie, woj. siedleckie 
- kur leghorn (G-99) 

5) Regina Jakuta, Łochów, woj. siedleckie 
- kur leghorn (L-44) 

300 krów 

150 krów 

100 matek 

15 matek 
10 matek 

10 matek 

10 matek 

40 matek 

15 matek 

650 gęsi 

4200 kur 
1300 gęsi 

1600 kur 

1100 kur 

1600 kur 

Załącznik nr 5 

LICZBA KLACZY, NA KTÓRYCH UTRZYMANIE PRZEDSIĘBIORSTWOM PAŃSTWOWYM PRZYSŁUGUJE DOTACJA 

1. Konie rasy pełnej krwi angielskiej 5) Stadnina Koni Moszna 60 szt. 

1 ) Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej 
6) Stadnina Koni Rzeczna 60 szt. 
7) Stadnina Koni Skrzydlów 45 szt. 

Chojnów 55 szt. 8) Stadnina Koni Strzegom 80 szt. 
2) Stadnina Koni Iwno 55 szt. 9) Stadnina Koni Stubno 50 szt. 
3) Stadnina Koni Kozienice 50 szt. 10) Stadnina Koni Żołędnica 50 szt. 
4) Stadnina Koni Krasne 40 szt. 11 ) Państwowe Stado Ogierów Łąck 20 szt. 
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2. Konie rasy wielkopolskiej 2) Stadnina Koni Moszna 30 szt. 

1 ) Stadnina Koni Bielin 40 szt. 3) Stadnina Koni Pruchna 50 szt. 

2) Stadnina Koni Dobrzyniewo 20 szt. 4) Stadnina Koni Prudnik 50 szt. 
3) Stadnina Koni Liski 160 szt. 5) Stadnina Koni Kalników 60 szt. 
4) Stadnina Koni Kadyny 80 szt. 6) Stadnina Koni Trzebienice 40 szt. 
5) Stadnina Koni Mieczownica 30 szt. 7) Stadnina Koni Walewice 100 szt. 
6) Stadnina Koni Nowa Wioska 90 szt. 8) Stadnina Koni Mieczownica 20 szt. 
7) Stadnina Koni Nowielice 100 szt. 9) Państwowe Stado Ogierów Bogusławice 20 szt. 
8) Stadnina Koni Plękity 90 szt. 
9) Stadnina Koni Pępowo 100 szt. 5. Konie rasy śląskiej 

10) Stadnina Koni Posadowo 130 ·szt. 
1) Stadnina Koni Strzegom 45 szt. 11 ) Stadnina Koni Racot 130 szt. 

12) Stadnina Koni Rzeczna 80 szt. 2) Stadnina Koni Strzelce Opolskie 75 szt. 

13) Stadnina Koni Żołędnica 40 szt. 6. Konie ras zimnokrwistych 
3. Konie rasy małopolskiej 1 ) Stadnina Koni Bielin 40 szt. 

1) Stadnina Koni Janów 40 szt. 2) Stadnina Koni Nowe Jankowice 115 szt. 

Załącznik nr 6 

WYKAZ ZADAŃ I STAWEK DOTACJI NA FINANSOWANIE OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ ORAZ 
USŁUG UNASIENNIANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

Lp. Zadanie 
Stawka w zł za 1 sztukę 

miesięczna roczna 
1 2 3 4 

Ocena zwierząt 
1 Krowy: 

- w gospodarstwie do 15 sztuk krów 30.500 366.000 
- w gospodarstwie od 16 do 50 sztuk krów 14.000 168.000 
- w gospodarstwie powyżej 50 sztuk krów 6.200 74.400 

2 Lochy w hodowli zarodowej: 
a) w gospodarstwie do 30 sztuk loch: 

- produkującym knury i loszki 27.800 333.600 
- produkującym wyłącznie loszki 11 .000 132.000 

b) w gospodarstwie powyżej 30 sztuk loch: 
- produkującym knury i loszki 13.500 162.000 
- produkującym wyłącznie loszki 6.000 72.000 

3 Owcy-maciorki stada podstawowego: 
- w gospodarstwie do 100 sztuk maciorek 3.300 39.600 
- w gospodarstwie powyżej 100 sztuk maciorek 1.000 12.000 

4 Kozy: 
- w gospodarstwie do 5 sztuk kóz 25.000 300.000 
- w gospodarstwie powyżej 5 sztuk kóz 11.900 142.800 

5 Samicy stada podstawowego zwierząt futerkowych: 
- w fermie o stadzie do 100 sztuk samic 1.900 22.800 
- w fermie o stadzie powyżej 100 sztuk samic 1.300 15.600 

6 Pszczół: 

a) ocena terenowa w pasiekach oceniających 298.300 3.579.600 
b) ocena w pasiekach zarodowych i kandydujących na zarodowe: 

- w pasiekach do 30 sztuk matek ocenianych 596.600 7.159.200 
- w pasiekach powyżej 30 sztuk matek ocenianych 894.900 10.738.800 

c) ocena terenowa w pasiekach oceniających w rejonach zamkniętych 894.900 10.738.800 
7 Drobiu (stad): 

- stado zarodowe 166.800 2.001 .600 
- stado reprodukcyjne 33.400 400.800 
- stado towarowe 96.400 1.156.800 
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2 

Unasiennianie zwierząt 

1 Krowy i jałowice : 

2 

3 

4 

5 

1) w gospodarstwie do 50 sztuk krów nasieniem buhajów: 
- wpisanych do rejestru ocenianych buhajów oraz testowanych 
- simentalskich na terenie województw: rzeszowskiego, przemyskiego 

i krośnieńskiego 
- ocenionych na potomstwie i dopuszczonych do rozrodu oraz ras 

mięsnych 
- młodych (poza testowaniem) 

2) w gospodarstwie powyżej 50 sztuk krów nasieniem buhajów: 
- wpisanych do rejestru ocenianych buhajów oraz testowanych 
- simentalskich na terenie województw: rzeszowskiego, przemyskiego 

i krośnieńskiego 
- ocenianych na potomstwie i dopuszczonych do rozrodu oraz ras 

mięsnych 

- młodych (poza testowaniem) 
Lochy: 
nasieniem knurów: 
- pochodzących z kojarzeń lub po ojcach pozytywnie ocenionych w Stacji 

Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej i posiadających I klasę 
indeksu oceny przyżyciowej 

- pozostałych, spełniających wymagania określone przez Centralną Stację 
Hodowli Zwierząt dla knurów zakupowanych do stacji hodowli i una
sienniania zwierząt 

Owce-maciorki : 
1) z synchronizacją rui : 

- w gospodarstwie do 100 sztuk 
- w gospodarstwie powyżej 100 sztuk 

2) bez synchronizacji rui: 
- w gospodarstwie do 100 sztuk 
- w gospodarstwie powyżej 100 sztuk 

Klacze*J 

Matki pszczele 
w pasiece okręgowej stacji hodowli zwierząt lub stacji hodowli i unasien
niania zwierząt oraz wyprodukowanie matki pszczelej na potrzeby rejonu 
zachowawczego 

Poz. 307 

3 4 

Stawka w zł za 1 sztukę 

do usługi do nasienia 

na realizację pro-
gramu oceny i 
selekcji buha-

jów 

20.000 30.000 

20.000 30.000 

20.000 19.000 
20.000 10.500 

15.000 30.000 

15.000 30.000 

15.000 19.000 
15.000 10.500 

20.000 50.000 

20.000 38.000 

Stawka w zł za 1 sztukę 

do usługi i nasienia 

30.200 
25.000 

12.100 
10.000 

250.000 

115.800 

.) Dotacje do unasienniania klaczy udzielane są do zabiegów wykonanych w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 31 lipca 1992 r. 

Załącznik nr 7 

WYSOKOŚC STAWEK DOTACJI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW UPOWSZECHNIANIA DORADŹTWA ROLNICZEGO 

Lp. Zadanie Stawka w tys. zł 

1 2 3 

1 Upowszechnianie efektywnych metod doradztwa technologicznego w zakresie: 
1) produkcji roślinnej i zwierzęcej 2500/1 demostracja lub pokaz 
2) nowoczesnych rozwiązań mechanizacyjnych i zoohigienicznych w pomiesz-

czeniach inwentarskich 8000/ 1 obiekt 
3) przetwórstwa rolno -spożywczego 5000/ 1 obiekt 

2 Upowszechnian ie doradztwa ekonomiczno-organizacyjnego, marketingowego 
i modern izacj i gospodarstw rolnych, 
w tym: 
1) szkolen ie z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych 1000/ 1 osobodzień 
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1 2 

2) materiały i pomoce szkoleniowe 
3) komputery z oprzyrządowaniem 
4) modernizacja gospodarstw rolnych 

3 Wdrażanie nowoczesnych metod popularyzowania wiedzy fachowej wśród rolników, 

w tym: 
1) prowadzenie młodzieżowych zespołów szkoleniowych 
2) organizacja olimpiad, konkursów i innych form popularyzacji wiedzy rolniczej 

4 Wdrażanie doradztwa prawnego, socjalno-bytowego, doradztwa dotyczącego wiej-
skiego gospodarstwa domowego oraz tworzenie dodatkowych źródeł dochodu 
w tym: 
1) szkolenie rolników, kadry doradczej i kierowniczej oraz przewodniczących rad 

społecznych doradztwa rolniczego 
2) materiały pomocnicze i szkoleniowe 

5 Popularyzowanie ekologicznych systemów produkcji rolnej 

w tym: 
1) szkolenia rolników i doradców z zakresu rolnictwa ekologicznego 

.) o zasięgu krajowym. 

**) O zas ięgu regionalnym. 

Poz. 307 

3 

150/1 komplet 
80.000/1 komplet 

5000/1 gospodarstwo 

8000/1 zespół 
100.000/1 olimpiada 

konkurs*) 

15.000/1 olimpiada 
konkurs* *) 

1500/1 osobodzień 
150/1 komplet 

300.000/1 ośrodek 
5000/1 gospodarstwo 

800/ 1 osobodzień 

Załącznik nr 8 

DZIAŁ I. STAWKI PUNKTOWE ZA CZYNNOŚCI WETERYNARYJNE 

Liczba punktów 

Lp. Rodzaj czynności stawka stawka 
obniżona*) normalna 

1 2 3 4 

1 Perlustracja, przegląd zwierząt. nadzór epizootyczny w ognisku choroby lub 
nad kwarantanną zwierząt - za godzinę pracy 100 

2 1 godzina pracy: 1) rzeczoznawcy pszczelarskiego 70 
2) rzeczoznawcy do oszacowania wartości zwierząt 40 

3 Badanie alergiczne ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja) - od 1 sztuki 15 20 

4 Badanie testem terenowym, metodą płytową ptaków - od 1 sztuki 3 4 

5 Pobieranie krwi lub mleka do badań laboratoryjnych bez względu na ilość 

kierunków badań - od 1 sztuki : 
1) bydła , koni, psów i kotów 7 10 
2) świń i zwierząt futerkowych 10 12 
3) owiec 5 6 
4) drobiu 3 4 

6 Pobieranie prób do badań parazytologicznych niezależnie od gatunku zwierząt 
- od 1 sztuki 4 6 

7 Pobieranie wymazów od 1 zwierzęcia 3 5 

8 Szczepienie w formie iniekcji - od 1 sztuki: 
1) bydła, koni, psów i kotów 7 11 
2) świń 4 6 
3) ptaków i ryb 2 3 
4) piskląt 0,8 1,2 
Przy równoczesnym szczepieniu wi ęcej niż jedną szczepionką, stawkę powię-
ksza się o 50%. 

9 Doustne podanie szczepionki lub leku dla : 
1) ssaka - od 1 sztuki 2 3 
2) ptaków (za każde 50 sztuk) 5 5 

10 Zabieg zwalczania gzawicy u bydła - od 1 sztuki 15 20 
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1 2 3 4 

11 Odkażanie 1 m2 powierzchni: 
1) do 1000 m2 0,5 
2) powyżej 1000 m2 0,3 

12 Odkażanie środka transportu: 
1) samochodu bez przyczepy 40 
2) samochodu z przyczepą lub wagonu 60 

13 Sekcja zwierzęcia: 
1) bydła, konia i knura - powyżej 6 miesięcy 350 
2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia, psa i kota 200 
3) prosięcia i jagnięcia 100 
4) ptaka i ryby 50 

14 Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę (3-krotne badanie wraz 
z wydaniem zaświadczeń) : 

1) w zakładzie (lecznicy) 150 
2) poz"a zakładem 300 

15 Eutanazja psa lub kota 100 

16 Eutanazja całego miotu (psa lub kota) 50 

DZIAŁ" - STAWKI PUNKTOWE ZA WETERYNARYJNE BADANIA LABORATORYJNE 

Lp. Rodzaj badania Liczba punktów 

1 2 3 

17 Bakterioskopia 30 

18 Badanie bakteriologiczne wraz z antybiogramem 150 

19 Badan ie bakteriologiczne w kierunku beztlenowców wraz z antybiogramem 250 

20 Badanie parazytologiczne 30 

21 Badanie serologiczne: 
1) mikroaglutynacja bez względu na liczbę antygenów 40 
2) aglutynacja płytowa 15 
3) 

" 
probówkowa 45 

4) odczyn antyglobulinowy 90 
5) próba merkaptoetanolowa 90 
6) OWO 80 
7) seroneutralizacja lub EL/SA 80 
8) immunodyfuzja 80 
9) immunofluorescencja 200 

10) hemaglutynacja bierna 60 

22 Kompleksowe badanie w kierunku wścieklizny z neutralizacją materiału 500 

23 Próba biologiczna 30 

24 Badanie w kierunku chlamydiozy na zarodkach kurzych 300 

25 Badanie histologiczne 150 

26 Hodowla tkankowa z izolacją wirusa 300 

27 Badanie w kierunku gruźlicy 500 

28 Próba Ascoliego 50 

Wartość 1 punktu wynosi 400 zł. 
Za inne czynności nie wymienione w załączniku stosuje się stawkę jak za czynności podobne pod względem 

czasochłonności i stopnia trudności ich wykonania . 
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Podane w załączniku stawki punktowe obejmują wyłącznie koszty robocizny bez kosztów użytych materiałów 
i transportu, o których mowa w § 32 ust. 2 pkt 1 lit. b) i c) oraz pkt 2 lit. a), b). i) rozporządzenia. 

*J Stawkę obniżoną stosuje się przy wykonywaniu czynności w ramach zorganizowanych w tym celu spędów zwierząt oraz w przypadkach indywidualnych, gdy 
podczas jednej wizyty lekarskiej wykonuje się czynności u więcej niż: 
1) 50 sztuk koni i bydła , 

2) 200 sztuk świń i owiec, 
3) 1000 sztuk ptaków, piskląt lub ryb. 

Załącznik nr 9 

STAWKI PUNKTOWE ZA BADANIA MONITOROWE WYKONYWANE W ZAKRESIE WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI 
BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH W TKANKACH I PŁYNACH USTROJOWYCH ZWIERZĄT RZEŹNYCH 

Lp. Rodzaj badania Liczba punktów 

1 Oznaczanie arsenu 410 

2 Oznaczanie kadmu i ołowiu 475 

3 Oznaczanie rtęci 400 

4 Oznaczanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych 625 

5 Oznaczanie pozostałości sulfonamidów 625 

6 Oznaczanie pozostałości chloramfenikolu 500 

7 Oznaczanie pozostałości insektycydów polichlorowych 800 

8 Oznaczanie pozostałości leków (jedna grupa związków) 825 

9 Oznaczanie pozostałości hormonów w moczu 1.375 

10 Oznaczanie pozostałości hormonów w tkankach zwierząt 1.375 

11 Oznaczanie tapazolu w tkankach 850 

12 Oznaczanie pozostałości jednego antybiotyku w mięsie mikrobiologiczną 
metodą ilościową 350 

13 Wykrywanie antybiotyków w tkankach zwierzęcych mikrobiologiczną meto-
dą jakościową 250 

Wartość 1 punktu wynosi 400 zł. 
Stawki obejmują wszystkie koszty związane z badaniami. 
Za inne badania nie wymienione w tym załączniku stosuje się stawkę, jak za badania podobne pod względem 

czasochłonności i stopnia trudności ich wykonania. 

Załącznik nr 10 

STAWKI DOTACJI NA FINANSOWANIE POZYSKU I TRANSPORTU WAPNA NAWOZOWEGO Z LOKALNYCH ŹRÓDEŁ 
POZYSKU 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Stawka dotacji 

1 Dotacje do pozysku kredy jeziornej lub łąkowej złlt 5.000 

2 Dotacje do transportu wapna nawozowego: 
1) za pierwszy km i każdy następny do 50 km włącznie zł za 1 t/km*> 900 
2) za każdy następny powyżej 50 km do 100 km włącznie zł za 1 t/km*> 600 

*J Dotyczy tylko przejazdu z ładunkiem . 
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STAWKI DOTACJI NA FINANSOWANIE PRAC GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWYCH 

Lp. 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

Zadania 

2 

Scalenia i wymiana gruntów 

Aktualizacja i kontrola terenowa aktualności operatów ewidencji grun
tów 

lub odnowienie operatów ewidencji gruntów 

Kontynuowanie zakładania ewidencji gruntów i budynków na terenach 
wiejskich w systemie informatycznym w powiązaniu z księgami wiecrystymi 
i katastrem 

Opracowanie 
dokumentacji 
geodezyjnej 

Ponowna 
gleboznawcza 
klasyfikacja 

dot. przejmowania nieruchomości na rzecz Skarbu Państ
wa oraz zwrotu działek pod budynkami i działek pozos
tawionych rolnikom do dożywotniego użytkowaria 

na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyjne) dla po
trzeb naliczania opłat melioracyjnych i ustalenia nDwego 
podatku rolnego 

(w tym technicznej) związanej z rekultywacją na cele 
rolne gruntów zdewastowanych i zdegradowanych 
w wyniku działania nieznanych sprawców 

gruntów zmeliorowanych 

gruntów zrekultywowanych i ulepszonych 

zmienionych klas i użytków rolnych 

Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obiektach objętych scale
niem i wymianą gruntów 

Kartografia gleb - mapy glebowo-rolnicze 1 :5000 

Aktualizacja lub odnowienie map glebowo-rolniczych 1 :5000 

Sporządzanie planów urządzeniowo-rolnych wsi i gospodarstw rolnych, 
między innymi w powiązaniu z ochroną gruntów rolnych i ekologią 

Rozgraniczenie lub wznowienie granic gruntów stanowiących Państwowy 
Fundusz Ziemi 

Jednostka 

3 

ha 

ha 

ha 

ha 

działka 

ha 

ha 

km 

ha 

ha 

ha 

ha 

ha 

ha 

ha 

pkt 

km 

Poz. 307 

Załącznik nr 11 

Cena 
jednostkowa w zł 

4 

1.000.000 

85.000 

95.000 

8.000 

1.800.000 

50.000 

2.500.000 

3.000.000 

70.000 

300.000 

300.000 

70.000 

1.100 

9.000 

25.000 

215.000 

2.300.000 

Załącznik nr 12 

STAWKI DOTACJI NA FINANSOWANIE PRAC W ZAKRESIE CHEMIZACJI ROLNICTWA 

Przewidywana Stawka dotacji 
Lp. Zadania dotowane liczba próbek za jedną próbkę 

(punktów, stacji) (punkt. stację) w zł 

1 2 3 4 

1 Badanie gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego 350.000 próbek 24.000 

2 Badanie gleb dla upraw ogrodniczych 50.000 próbek 15.000 

3 Badanie części wskaźnikowych roślin do dokarmiania dol istnego 2.480 próbek 48.000 

4 Analiza pasz gospodarskich 4.300 próbek 50.000 
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1 2 3 4 

5 Kontrola jakości nawozów mineralnych i wapna nawozowego 5.000 próbek 150.000 

6 Badanie mikroelementów na rzecz doradztwa rolniczego 15.440 próbek 100.000 

7 Kontrola zmian odczynu i zasobno&:i gleb 4.000 próbek 200.000 

8 . Badanie na rzecz ochrony środowiska rolniczego, żywności nie skażonej 
i monitoringu ekologicznego: 
1 ) kontynuacja badań gleby z 3 poziomów oraz materiału roślinnego 1.106 punktów 2.000.000 
2) określenie stopnia zagrożenia środowiska rolniczego skażeniami chemi-

cznymi i radiologicznymi 7.500 próbek 2.000.000 
3) kontrola jakości produktów rolnych na plantacji (zawartość azotanów) 20.000 próbek 40.000 
4) kontrola jakości produktów rolnych na plantacji (zawartość metali 

ciężkich) 2.000 próbek 500.000 
5) prowadzenie monitoringu ekologicznego dla potrzeb Ministerstwa Rol-

nictwa i Gospodarki Żywnościowej 17 stacji 158.000.000 

Uwaga P.T. Prenumeratorzy Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 
Wydział Wydawnictw Ur2ędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że ukazał się 

SKOROWIDZ 

PRZEPISÓW 

PRAWNYCH 

1918-1992 

obejmujący obowiązujące akty prawne 
ogłoszone w Dzienniku Ustaw 

Cena 1 egzemplarza wynosi 90000 zł. 

Zainteresowani tym wydawnictwem mogą je nabyć : 

n a t e r e n i e kra j u i w War s z a w i e: 

w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 

i Monitorze Polskim 
według stanu prawnego 
na dzień 1 lipca 1992 r. 

Zamówienia należy kierować pod adresem Wydziału Wydawnictw URM, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa, 
przelewem lub przekazem pocztowym na konto Wydziału w BPH w Krakowie, XVI OjW-wa, nr 320010-1717-139.11, 
z zaznaczeniem "Skorowidz przepisów prawnych 1918--1992". 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 
w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, Al. Szucha 2/4 (tel. 29-61-73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1987-1991 , 

- w księgarni sądowej (gmach Sądów, Al. Solidarności 127, tel. 20-03-71 w. 377), w księgarni im. St. Żeromskiego , Al. Solidarności 119 (tel. 20-46-28) 
- egzemplarze bieżące oraz z roku 1991 , w księgarni Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Zurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) 
- egzemplarze bieżące oraz z roku 1991, Dom Wydawniczy ABC, ul. Ratuszowa 7/9 m. 3, Księgarnia Bankowa "Afiks", Al . Solidarności 83/89; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z roku 1991 : 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41), Bielsku- Białej (ul. Miczurina 2a) , Bydgoszczy (ul. 
Jagiellońska 3), Krakowie (ul. Basztowa 22), Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Radomiu (ul. 
Zeromskiego 53). Sieradzu (pl. Wojewódzki 3), Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6) , Suwałkach (ul. Noniewicza 10), Tarnobrzegu (ul. Mickiewicza 7) 
i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1), Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 10). Częstochowie (ul. 
Dąbrowskiego 23/35), Elblągu (ul. Trybunalska 25) , Gdańsku (ul. Gen. Świerczewskiego 30) , Gdyni (pl. Konstytucji 5), Gliwicach (ul. Powstańców 
Warszawy 23). Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56), Kaliszu (al. Wolności 13). Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Jana Pawła 119), Krakowie 
(ul. Przy Rondzie 7) , Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 43 i Obrońców Pokoju 1 ), Nowym Sączu (ul. Pijarska 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2) , 
Poznaniu (ul. Młyńska 1 a), Radomiu (ul. Piłsudskiego 10), Rzeszowie (pl. Śreniawitów 3) , Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Świdnicy (pl. Grunwaldzki 14) , 
Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29), Toruniu (ul. Fosa Staromiejska 12/14), Wrocławiu (ul. Energetyczna 4) , Zielonej Górze (pl. Słowiański 1); 

- Spółce Cywilnej "Infolex" w Cieszynie ul. Stalmacha 7, w Biurze Rachunkowo-Podatkowym w Koszalinie, ul. Chopina 7, w księgarni " Interesik" w Krakowie, 
ul. Krowoderskich Zuchów 2 i Wadowicka 12, w Przedsiębiorstwie Handlowo - Usługowym "Regis" w Olsztynie, ul. Fałata 13, w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Płocku , ul. Kościuszki 6, w punkcie Informacyjno-Kolportażowym w Poznaniu, ul. Galileusza 3, w firmie "DRUKAN" w Pruszkowie, ul. Jasna 2, 
w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym ,,ANDREW-TAG" - księgarnia we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie 'Wydzial Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29. 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/ 71, P-1, 
tel. 42-14-78 i 694-67 -50, teleks 825944 WW. 
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