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Stawka podatku 
Kod eN, 

Nazwa grupy towarów (towaru) 
pbrotowego w % 

Lp. dział, wartości celnej 
sekcja powiększonej 

o cło 

5 " ex 271000 2) Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, z wyjątkiem 180 
paliw do silników lotniczych nie mniej niż 

7,6 mln zł/t 
z czego: 
a) etylina 94 zakupiona bezpośrednio u producentów zagranicznych 180 

nie mniej niż 
7,2 mln zł/t 

b) benzyny bezołowiowe 160 
nie mniej niż 
6,5 mln zł/t 

ex 271000 3) Oleje napędowe do silników, oleje opałowe lekkie i inne 90 
nie mniej niż 
3,8 mln zł/t" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 1993 r. 
Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 30 marca 1993 r. 

w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr4, poz. 18, Nr34, poz. 
150, Nr 94, poz. 421 , Nr 107, poz. 464, Nr 110, poz. 475 oraz 
z 1992 r. Nr 21 , poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 322) 
oraz w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 1 993 
z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64) 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 og61ne 

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

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzę 

cej, 

2) upowszechniania doradztwa rolniczego, 

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

4) transportu wapna nawozowego z lokalnych źródeł po-
zysku, 

5) utrzymania urządzeń melioracji podstawowych, 

6) spółek wodnych realizujących zadania melioracyjne, 

7) usług geodezyjnych, 

8) chemizacji rolnictwa, 

9) melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych , 

10) zaopatrzenia wsi w wodę i budowy urządzeń ścieko
wych, 

11) ogrzewania warsztatów szkolnych gospodarstw pomo
cniczych szkół rolniczych . 

§ 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, jednostki organizacyj
ne nie posiadające osobowości prawnej i gospodarstwa 
rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. 

Rozdz iał 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 s ię na. 
sfinansowanie części kosztów: 

1) hodowli roślin - jako iloczyn wartości jednego 'punktu 
i sumy punktów, skorygowany współczynnikiem trud
ności hodowli i znaczen ia gospodarczego gatunku,. 
określonych w ust. 1, 2 i 3 załącznika nr 1 do roz-
porządzenia, ' i 
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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 , . do rozporządzenia, 

3) przechowywania krajowej rezerwy: nasiennej w skali 
roku jako sumę: 
a) 10% wartości krajowej rezerwy Ilasiennej, liczonej 

według średniego dziennego stanu w miesiącu, 
b) 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, 
którego odpowiedniki nie są produkowane w kraju 
w ilościach zabezpieczających materiał siewny, prze
znaczonego do dalszej reprodukcji w kraju, w wysokości 
mniejszej lub równej różnicy między jego ceną impor-

. tową, określoną w złotówkach, a ceną sprzedaży; doto
wanie tego importu wymaga akceptacji Ministra Rolnic
twa i Gospodarki Żywnościowej . 

3. Wartość krajowej rezerwy nasiennej określa się wed
ług faktycznych cen zakupu nasion czystych od producen
tów, a w przypadku produkcji własnej - według średnich 
cen zakupu nasion czystych, płaconych producentom przez 
najbliżej położone przedsiębiorstwo n:asiEmne w ostatniej 
kampanii skupu. ' 

4. W uzasadnionych przypadkach .kwota dotacji, o któ
rej mowa w ust. 2 pkt 1, może być powiększona przez 
Mi.nistra Rolnictwa i Gospodarki Żywnpściowej nie więcej 
jednak niż do 15%, a w przypadku podjęcia nowego pro
gramu hodowli lub kierunku badań o szczególnym znaczeniu 
dla gospodarki dotacja na realizację tego- programu przy
sługuje 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
wie (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 sfinansowanie 
bonifikaty w cenie zakupu, udzielonej nabywcy kwalifikowa
nego materiału siewnego do siewu lub sadzenia w wysokości: 

1.) 50.000 zł za 100 kg nasion zbóż nabywanych do dnia 30 
kwietnia 1993 r., 

2) 36.000 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka odmian 
skrobiowych lub odpornych na mąt~ika, nabywanych 
do dnia 15 maja 1993 r., 

3) 30.000 zł za 100 kg sadzeniaków .ziemniaka odmian 
innych niż wymienione w pkt 2, nabywanych do dnia 15 
maja 1993 r. 

2. Dotacja, o której mowa w ust: 1, przysługuje na 
wniosek zainteresowanego i nie dotyczy nabywania kwalifi
kowanego materiału siewnego przeznaczonego do dalszego 
wytwarzania tego materiału. 

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

1) rejestracją odmian roślin uprawnych i grzybów jadal-
• . nych, . 

?) 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 prowadzonych prac badawczo-do
świadczalnych i stawki dotacji za 1 punkt w wysokości 
420.000 zł. Sposób ustalania liczby punktów na poszczegól
ne zadania określa instrukcja Ministra Rolnictwa i Gospoda
rki 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 hodowli, przy
sługuje dotacja na wypłatę tych premii, naliczona według 
zasad określonych w odrębnych przepisach. 

§ 8. 1. Podmiotom gospodarczym może być przyznana 
dotacja w wysokości ustalonej każdorazowo indY"Yidualnie 
przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na 
inne ważne cele związane z postępem biologicznym w pro
dukcji rośl i nnej . 

2. Podmiotom gospodarczym i innym jednostkom or
ganizacyjnym, którym Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej zleci wykonanie określonych zadań z zakresu 
postępu biologicznego w produkcji roślinnej, przysługuje 

dotacja w wysokości i na warunkach ustalonych w zawar
tych umowach na wykonanie tych zadań . 

§ 9. 1. Wypłat dotacji podmiotom gospodarczym doko
nują: 

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 ust. 1 - jednorazowo, 
c) w § 3 ust. 1 pkt 3 - na wniosek zainteresowanego, 
d) w § 8 ust. 2 - na wniosek zainteresowanego w trybie 

określonym w umowie, 

2) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej za pośrednic
twem okręgowych inspektoratów Inspekcji Nasiennej 
w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 
2 - w okresach kwartalnych oraz w § 4 ust. 1 - w okre
sach miesięcznych, 

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 
I nspekcji Nasiennej, 
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2) za okres roku - przez Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych. 

Pozostałości nie wykorzystanych środków budżetowych 
według stanu na dzień 31 grudnia 1993 r. podlegają 
przekazaniu do dnia 20 stycznia 1994 r. na rachunek 
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

§ 10. Wydatki na postęp biologiczny w produkcji roślin
nej są zaliczane do rozdziału 4401, przy czym kwoty: 

1) należne gospodarstwu pomocniczemu Centralnego Oś
rodka Badania Odmian Roślin Uprawnych są zaliczane 
do § 47, 

2) należne innym podmiotom 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 loszki krzyżówkowe 
z gospodarstwa produkującego wyłącznie loszki przysługuje 
dotacja na obniżenie nabywcy ceny zakupu w wysokości 
5.000 zł za 1 punkt wartości hodowlanej, przy czym minimal 
na liczba punktów wynosi 29, a maksymalna - 63. 

2. Zasady wyceny hodowlanej loszek określa regulamin 
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . 

3. Nabywca loszki hodowlanej jest zobowiązany do jej 
utrzymywania we własnym gospodarstwie przez 12 miesię
cy, z wyjątkiem wcześniejszej sprzedaży na skutek skierowa
nia loszki do uboju z konieczności na podstawie zaświad 
czenia lekarskoweterynaryjnego. 

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 rozporządzen i a. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. l, 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 dotacj i 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 lekarskoweterynaryjnego. 

5. Klasa rozpłodnika jest ustalana według oceny hodo
wlanej , dokonanej przez jednostkę prowadzącą księgi zwie
rząt zarodowych, na podstawie regulaminów Ministerstwa 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

, 
6. Za buhajka sprzedanego do wyCh Cjwalrii buhajÓW lub 

umieszczonego przez hodowcę w!:) wł.asnej wychowalni 
buhajów: " : -." .,.' , 

1) rasy mlecznej w wieku do 100 dni,;':, ,:" 

2) rasy mięsnej w wieku do 210 dni , ':, 

przysługuje hodowcy dotacjawwysokośOi ~kreślonej w za
łączniku nr 2 do rozpor2;ądz~nia . . 

.' , 

7. Za buhajka zakuplonego 'do dni? 31 grudnia '1991 r., 
do wychowalni buhajów, a sprzedanego do punktu kopula
cyjnego lub stacji hodowli iunasienniania~ zyv i erząt po dniu 
1 stycznia 1993 r., wychowalni puhajó\Ń pr~ysługuje łączna 
dotacja z tytułu sprzedaży lub umieszczenia buhajka w wy~ 
chowalni buhajów, w wysokości określolJejvv Ip.4 załącz
nika nr 2 do rozporządzenia , i z tytułu sprzedaży do rozrodu 
w wysokoś~i określonej w lp. 2 ·lub 3 tegożałączniRa . 

I <. • 

8. Zwrot części zawieszonej kredYtów I:Idzielonych do 
dnia 31 stycznia 1990 r. na zakup rozpłodników na pod 
stawie przepisów w sprawie pombcy państwa na: pokrycie 
kosztów nabycia rozpłodników oraz premiowania za wzoro-
we ich użytkowanie przysługuje,: ' , " . 

1) Centrali Banku GospodarkiŻywnośdóV\lej i z'aintereso
wanym bankom, które udzięliły kre(j~tu nate\1 cel 
- w przypadku spełnienia 'przez nabyWcę rqzpłpdnika 
warunków dotyczących 9kresu użytKowa"nia rozpłod-
nika, ' ., ' -

2) zainteresowanym bankoffi.--:-w priypa.dku żądania przez 
nie spłaty zawieszonej części, kredytu ' przed upływem 
okresu użytkowania obowiązującego l1aby,!"cę . 

§ 13. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnqściowej, 
w zależności od sytuacji w produkcji ~wierzęcej , 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 przysługuję dotacja IN wysokości: 

, . 
1) 2.400.000 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 ~kończeniu przez 
krowę pierwszej laktacji, '. . 

2) 320.000 zł za cieliczkę pochodzącą · po buhaju rasy 
czerwonej polskiej lub simental!ikiej" . sprzedaną w celu 
przeprowadzenia oceny stacjonarnej 1ego buhaja, 

3) 600.000 zł za buhaja rzeźne~o, pbch~dzącego po buha 
ju testowanym rasy czerwono.-tiiałej i simentalskiej, 
wykorzystywanego do wyceny opasąwej tego buhaja, 

4) 1.000.000 zł za lochę rasy puławskięj objętą oceną 
użytkowości rozpłodowej; przy naliczanru dotacji przyj 
muje się średni stan loch Qbłiczony na podstawie, liczby 
loch w stadzie w dniach ·l stycznia, 30 czerwca i 31 ' 
grudnia, .' 

5) 200.000 zł za kozę .matkę objętą oceną użytkowości 
mlecznej, 

6) 60.000 zł za samicę stada podstawowego nutrii odmian 
barwnych (standardowa, stalowosrebrzysta,gFenlandz
ka, biała niealbinotyczna, szafirowa, bursżtynowozłocis
ta, pastelowa, czarna dominująca;soboloyva recesywna, 
perłowa), która uzyskała plmktację nie niższą niż 27 
punktów, utrzymywaną w fermie uznal)ej za z9rodową 
lub reprodukcyjną; przy nalic;:zanju dotaqi przyjmuje się 
stan samic stada podstawowego nuirii na dzień ' 31 
marca 1993 r., . 
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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 30.000 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, a także odpowiednio za 
każdą matkę pszczelą z identycznie ocenionej grupy kontrol
nej, przy liczebności matek w grupach kontrolnych nie 
większej niż 12 sztuk, prowadzoną pod nadzorem okręgowej 
stacji hodowli zwierząt, przysługuje dotacja w wysokości 
50.000 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, 

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 2.500.000 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 1993 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) 400.000 zł dla pszczół rasy kraińskiej i kaukaskiej, 

2) 700.000 zł dla pszczół rasy środkowoeuropejskiej . 

Dotacja udzielana jest jednorazowo po dokonaniu wiosen
nego przeglądu pasieki i przedstawieniu wyników oceny 
morfologicznej matek pszczelich starszych niż jednoroczne. 

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 100.000 zł. 

9. Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa - Oddział 
Pszczelnictwa w Puławach -za każdą utrzymywaną rodzinę 
pszczelą stanowiącą bank rezerwy genetycznej pszczół rasy 
kaukaskiej i kraińskiej, zgodnie z programem zaopiniowanym 
przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt i zatwierdzonym 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
przysługuje dotacja w wysokości 2.500.000 zł. Dotacja 
udzielana jest jednorazowo po dokonaniu wiosennego prze
glądu pasieki. 

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

1) 15.000 zł za 1 kg tarlaków lub selektów lina, szczupaka, 
suma, amura, tołpygi białej i pstrej, 

2) 50 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) 200.000 zł za komplet tarlaków karpia nowych linii i ras, 
zakupiony w Zakładzie Doświadczalnym Polskiej Aka
demii Nauk w Gołyszu lub Zakładzie Doświadczalnym 
Instytutu Rybactwa Śródlądowego 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 Śródlądo
wego w Rutkach. " 

2. Podmiotowi gospodarczemu, prowadzącemu zary
bianie przy ujściowych odcinkach rzek wpadających do 
Bałtyku, przysługuje dotacja w wysokości 5.000 zł za 1 sztu- . 
kę zakupionego w tym celu narybku łososia lub troci . 

§ 17. Stadom ogierów i zakładom treningowym, wy
mienionym w części I załącznika nr 5 do rozporządzenia, 
przysługuje dotacja w wysokości: 

1) 18.500.000 zł za ogiera użytkowanego do rozrodu 
w okresie co najmniej 3 miesięcy w sezonie kopulacyj
nym, 

2) 25.000.000 zł za ogiera przygotowywanego do próby 
dzielności w zakładzie treningowym, we właściwych 
grupach wiekowych, 

3) 14.000.000 zł za ogiera czasowo wyłączonego z rozrodu 
w sezonie kopulacyjnym 1993 r. z przyczyn hodow
lanych, przy czym dotacja może dotyczyć liczby ogierów 
nie większej niż 5% średniorocznego stanu ogierów. 

§ 18. 1. Podmiotom gospodarczym, prowadzącym ho
dowlę koni zarodowych, przysługuje dotacja na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania koni w wysokości: 

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

znaczonego do rozrodu w hodowli: 
- koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej 

- 80.000.000 zł, 
-:- koni półkrwi - 45.000.000 zł, 

b) półkrwi rasy małopolskiej i wielkopolskiej, który 
otrzymał za ocenę pokroju według skali 100-punk
towej: 
- 80 punktów i więcej - 45.000.000 zł. 
- do 79 punktów - 40.000.000 zł, 

c) zimnokrwistego, który otrzymał za ocenę pokroju 
według skali 100-punktowej: 
- 80 punktów i więcej - 30.000.000 zł. 
- do 79 punktów - 25.000.000 zł. 

d) rasy śląskiej, który otrzymał za ocenę pokroju według 
skali 100-punktowej: 
- 80 punktów i więcej - 35.000.000 zł. 
- do 79 punktów - 30.000.000' zł, 
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4) 7.000.000 zł za roczniaka pełnej krwi angielskiej prze
znaczonego do treningu, 

5) za źrebię odsadzone i zakwalifikowane do hodowli rasy: 
a) wielkopolskiej, małopolskiej śląskiej 

1 .800.000 zł, 
b) zimnokrwistej - 1.200.000 zł, 

6) za klacz stadną: 
a) pełnej krwi angielskiej - 1.300.000 zł, 
b) czystej krwi arabskiej - 1 .100.000 zł, 
c) rasy wielkopolskiej, małopolskiej śląskiej-

1.100.000 zł, 
d) rasy zimnokrwistej - 1.000.000 zł, 

7) 5.000.000 zł za dwulatka czystej krwi arabskiej prze
znaczonego do treningu. 

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

1) protokół o przeklasowaniu młodej klaczy do stanu matek 
hodowlanych, 

2) dokument sprzedaży ogiera do zakładu treningowego 
lub stada ogierów, 

3) dokument o przyjęciu do treningu wyścigowego rocz
niaka pełnej krwi angielskiej i dwulatka czystej krwi 
arabskiej, 

4) protokół o zakwalifikowaniu do dalszej hodowli źrebiąt 
odsadzonych. 

3. Liczbę klaczy w poszczególnych podmiotach gos
podarczych, na których utrzymanie przysługuje dotacja, 
określa część II załącznika nr 5 do rozporządzenia. 

§ 19. 1. Podmiotom gospodarczym utrzymującym sta
da zachowawcze i stada stanowiące rezerwę genetyczną 
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 rozporządzenia, 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 dotacji, 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 hucułów po
twierdza 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) 180.000 zł za klacz starszą wpisaną do księgi poq
legającą ocenie wartości hodowlanej, 

2) 340.000 zł za klacz młodą podlegającą kwalifikacji 
i wpisowi do ksiąg koni zarodowych, 

3) 140.000 zł za źrebię podlegające opisowi w celu wy
stawienia dokumentu hodowlanego, 

4) 75.000 zł za źrebię roczne i dwuletnie podlegające 
selekcji hodowlanej, 

5) 220.000 zł za ogiera uznanego podlegającego prze
glądowi i selekcji hodowlanej, 

6) 455.000 zł za ogiera młodego podlegającego kwalifika
cji i wpisowi do ksiąg koni zarodowych, 

7) 440.000 zł za ogiera poddanego próbie dzielności, 

8) 600.000.000 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 zawartych umowach na wykonanie tych zadań. 

§ 22. 1. Podmiotom gospodarczym prowadzącym una
siennianie zwierząt gospodarskich, działającym poza organi
zacją 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 osobom fizycznym na podstawie umowy 
określającej : 

1) zasady świadczenia usług, 

2) rejon działania, 

3) zobowiązanie zaopatrywania się u zlecającego w nasie
nie rozpłodnika i środki niezbędne do prawidłowego 
wykonywania zabiegów unasienniania, 

4) obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej wy
konywanych zabiegów unasienniania, 

5) tryb rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 23. Podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom 
organizacyjnym może być przyznana dotacja, w wysokości 
ustalonej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoś
ciowej, na pokrycie części kosztów: 
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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 1993 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 1994 r. Pozostałość nie wyko
rzystanych środków budżetowych według stanu na dzień 31 

. grudnia 1993 r. należy przekazać do dnia 20 stycznia 1994 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 Gospo
darki Żywnościowej lub zainteresowanego banku, 

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, 

4) § 17 - na wniosek zainteresowanego, potwierdzony 
przez Oddział Terenowy Agencji Własności Rolnej Skar
bu Państwa w Warszawie, przy czym wypłata dotacji 
następuje w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału 
w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji; cał
kowite rozliczenie dotacji następuje w IV kwartale 
1993 r., 

5) § 18 - na wniosek zainteresowanego, potwierdzony 
przez Oddział Terenowy Agencji Własności Rolnej Skar
bu Państwa w Warszawie, przy czym wypłata dotacji 
następuje w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału 
w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji; cał
kowite rozliczenie dotacji następuje w IV kwartale 
1993 r., 

6) § 19 - w odniesieniu do stad koników polskich i hucu
łów - na wniosek zainteresowanego, przy czym wy
płata dotacji następuje w pierwszym miesiącu I, II i III 
kwartału w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej 
dotacji; całkowite rozliczenie dotacji następuje w IV 
kwartale 1993 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 załączonym 
dokumentem zawierającym zgodę Ministra Rolnic-

twa i Gospodarki Żywnościowej; w przypadku importu 
zgodę należy uzyskać przed dokonaniem transakcji za
kupu, 

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: 

1) zakładowi budżetowemu są zaliczane do § 47, 

2) innym podmiotom gospodarczym są zaliczane do § 48. 

Rozdział 4 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie upowsze
chniania doradztwa rolniczego oraz zasady i tryb ich 

udzielania 

§ 28. Podmiotom gospodarczym, które na zlecenie Minis
tra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub wojewódzkiego 
ośrodka doradztwa rolniczego wykonują zadania w zakresie: 

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

2) upowszechniania doradztwa ekonomiczno-organi
zacyjnego, marketingu i modernizacji gospodarstw rol
nych, 

3) wdrażania nowoczesnych metod popularyzowania wie
dzy fachowej, 

4) wdrażania doradztwa prawnego, socjalno-bytowego, 
doradztwa dotyczącego wiejskiego gospodarstwa do
mowego oraz wskazania 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. Minister 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, 
na wniosek właściwego urzędu wojewódzkiego, może być 
przyznana na· podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Gos
podarki Żywnościowej, w formie zmian budżetowych, dota
cja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. 

§ 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. Wydatki poniesione na rzecz jednostki budżetowej są 
zaliczane do rozdziału 4010 i odpowiednich paragrafów 
klasyfikacji budżetowej. 
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4) badań diagnostycznych. w tym badań monitorowych. 
szczepień oraz leczenia zwierząt. na podstawie decyzji 
M inistra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. w przy
padkach gdy zarządzenie tych czynności będzie mieć na 
celu ograniczenie zasięgu lub skutków choroby zakaźnej 
albo zdobycie odpowiednich doświadczeń praktycz
nych w ?:walczaniu 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 Minist.erstwo Rolnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej oraz wojewódzkie zakłady weterynarii. 

2. Dotacje są przekazywane przez Ministerstwo Rolnic 
twa i Gospodarki .Żywnościowej 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 rozliczan ia dotacji bi;Jdżetovilej . 

§ 35. 1. Wojewódzkim zakładom weterynarii. stosują 

cym zasady gospcidarki-tinansowej określone w odrębnych 
przepisach 'dla zaktadów budżetowych za wykonane usługi 
laboratoryjne', w 'zakre~e regulowanym rozporządzeniem . 
przysługują staiNk~i dotatj ~ oKreślone w dziale II załącznika nr 
8 do rozporządzenia:. 

2. Wojewódzkie zakłady weterynarii . wykonujące zada 
nia na obsżarach innych wOjewództw w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej zakaźnych chorób zwierząt oraz monitoringu 
produktów , żywnościowych pochodzenia zwierzęcego . nie 
pobierają należności . ,które obciążałyby dotacje wojewódz
kich zakładów weterynarii zlecających wykonanie tych ba -
dań. ' . 

§ 36 . . 1. Wydatki na zwalczanie chorób zwierzęcych . 
niezależnie od jednostki realizującej. są zaliczane do rozdziału 
4404. przy czym: 

1) kwoty przekazywane innym podmiotom są zaliczane do 
§ 48. , 

2) kwoty'realizowane przez zakłady budżetowe są zalicza 
ne do § 47. 

2. Wydatki poniesione na zwalczanie chorób zwierzę 
cych na rzecz jedndstki budżetowej są zaliczane do rozdziału 
4013' i odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej . 

3. ' Instytut Weterynarii , w Puławach przekazuje Minis
terstwu Rolnict'wa i. GOspodarki Żywnościowej miesięczne 
zestawieriia wyk<)'llanych prac i należnych dotacji. Instytuto
wi Weterynarii przysługuje zaliczka w wysokości 1/ 12 prze
widzianej na ten cel kwoty dotacji w 1993 r.; zaliczka zostanie 
rozliczona w gru~niu 1993 r. 

4. Otrzymane dotacje wojewódzkie zakłady weterynarii 
rozliczają. według odrębnie ustalonego wzoru przez Minis
terstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. z urzędami 
wojewódzkimi w okresach: 

'1) za I półrocze - do dnia 31 lipca 1993 r .• 

2) za 3 kwartały ,1993 r. - do dnia 31 października 1993 r .• 

3) za 1993 r. -' do dnia 31 stycznia 1994 r. 

Kopie rozliczeń wojewódzkie zakłady weterynarii przekazu
ją do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 
Pozostał6ść nie wykorzystanych dotacji według stanu na 
dzień 31 grudnia 1993 r. należy przekazać do dnia 15 
stycznia 1994 'r. na rachunek ,;,rzędu wojewódzkiego. 

Rozdział 6 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie transpor
tu wapna nawozowego z lokalnych źródeł pozysku 

oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 37. 1. Podmiotowi gospodarczemu świadczącemu 
usługi w zakresie transportu wapna. za transport sprzedane
go na cele rolnicze do wysiewu na użytkach rolnych i w pra 
cowniczych ogródkach działkowych wapna nawozowego 
pozyskiwanego ze źródeł lokalnych. oznaczonego: 

1) w Polskiej Normie - Nawozy sztuczne wapniowe 
PN -74/ c-870007.01 symbolami od 04 do 09 włącznie. 
o nazwach: kreda naturalna jeziorna lub łąkowa wilgot
na i wapno odpadowe z zakładów przemysłowych . 

2) w normie branżowej BN-90j 6019j 12 - Wapno defeka-
cyjne oraz BN -78j 6733-08 - Wapno pokarbidowe. 

do miejsca jego wyładunku u odbiorcy - przysługuje 
dotacja w wysokości 1000 zł za jeden tonokilometr. z tym że 
dotacja ta nie może przekroczyć pięciokrotności ceny płaco 
nej przez jego nabywcę. 

2. Ilość wapna zakupionego do wysiewu. potwierdzona 
przez odbiorcę w dokumentacji stanowiącej podstawę nali 
czania dotacj i. nie może przekraczać zalecanych przez okrę 

gową stację chemiczno ~ rolniczą dawek wapna dla danej 
miejscowości . 

3. Dotacja. o której mowa w ust. 1. przysługuje również 
podmiotowi gospodarczemu transportującemu to wapno do 
wysiewu na użytkach rolnych własnego gospodarstwa - do 
ilości nie większej jednak. niż to wynika z norm zużycia 
zaleconych przez właściwą terytorialnie okręgową stację 
chemiczno-rolniczą dla tego gospodarstwa. W tym przypad
ku nie ma zastosowania przepis dotyczący pięciokrotności 
ceny płaconej przez nabywcę . 

4. Jeżeli wapno nawozowe jest transportowane do 
miejscowości podgórskich i górskich. określonych w ustawie 
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 1 O. poz. 53. Nr 35. poz. 192 i Nr 74. 
poz.443. z1990r.Nr34.poz. 198.z1991 r. Nr7. 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 o 10%. 

5. Dotacja. o której mowa w ust. 1 i 3. przysługuje. jeżeli 
transport wapna nawozowego dokonywany jest 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) 50 km - dla wapna defekacyjnego. 

2) 80 km - dla wapna z kopalni kredy jeziornej lub łąkowej . 
o którym mowa w ust. 1 pkt 1. oraz wapna odpadowego 
pochodzącego z zakładów przemysłowych. o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. z wyjątkiem wapna defekacyj
nego. 

Za zgodą właściwego do spraw roln ictwa wydziału urzędu 
wojewódzkiego. na teren województwa którego wapno to 
jest transportowane. odległość . o której mowa w pkt 2. 
może być w porozumieniu z właściwą izbą skarbową 
wypłacającą dotację dla danego podmiotu gospodarczego 
przedłużona o dalsze 20 km. z tym że za ten odcinek 
wysokość stawki dotacji za jeden tonokilometr wynosi 
połowę stawki określonej w ust. 1. 

§ 38. 1. Podmioty gospodarcze zainteresowane korzy
staniem z dotacji. o których mowa w § 37. przedstawiają izbie 
skarbowej. właściwej dla siedziby podmiotu gospodarczego. 
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przed rozpoczęciem działalności objętej dotowaniem 
- wniosek o zapewnienie dotacji oraz uzgadniają z izbami 
skarbowymi dla celów dotacyjnych sposób ewidencjonowa
nia działalności objętej tym dotowaniem. Tryb ten nie ma 
zastosowania do województw wym ienionych w § 40 ust. 1. 

2. Dotacje są przekazywane podmiotom gospodarczym 
w okresach miesięcznych przez właściwe miejscowo izby 
skarbowe w granicach wydatków budżetowych przyzna 
nych na ten cel, po przedstawieniu przez zainteresowane 
podmioty gospodarcze zestawień należnych dotacji . 

§ 39. 1. Podmiot gospodarczy ubiegający się o dotację 
do transportu wapna nawozowego, o której mowa w § 37, 
powinien dołączyć do wniosku o wypłatę dotacji : 

1) atest jakościowy sporządzony przez okręgową stację 
chemiczno-rolniczą dla każdej partii nie większej niż 500 
ton dla wapna defekacyjnego z cukrowni i 2000 ton dla 
pozostałego wapna, stwierdzający nazwę i symbol od
miany danego rodzaju wapna oraz zgodność wszystkich 
jego parametrów z wymogami określonymi dla tego 
rodzaju wapna w obowiązującej Polskiej Normie lub 
normie branżowej , 

2) dokument przewozu wapna, z którego wynika odległość 
transportu wapna, 

3) dokumenty zakupu wapna i jego sprzedaży (rachunek, 
faktura), z potwierdzeniem odbioru wapna przez odbior 
cę, z wymienieniem ilości i ceny wapna oraz powierzchni 
użytków rolnych, 

4) dokumenty stwierdzające otrzymaną ilość wapna z za 
kładu pozysku (kopalni lub zakładu przemysłowego) lub 
potwierdzające zużytą ilość wapna na potrzeby własne 
zgodnie z normą jego zużycia w tym gospodarstwie, 
zalecaną przez stację chemiczno - rolniczą · 

2. W razie zmiany warunków atmosferycznych (opady) 
atest jakościowy wapna powinien być powtórzony. 

§ 40. 1. W województwach bydgoskim, olsztyńskim 
i toruńskim, oprócz dotacji do transportu wapna nawozowe
go, o której mowa w § 37, wprowadza się eksperymentalnie 
w wytypowanych wsiach dodatkowe dotowanie transportu 
wapna pozyskiwanego ze źródeł lokalnych do wapnowania 
regeneracyjnego silnie zakwaszonych gleb. 

2. Właściwe dla województw wymienionych w ust. 
1 okręgowe stacje chemiczno -rolnicze, w porozumieniu 
z właściwymi w urzędach wojewódzkich wydziałami do 
spraw rolnictwa, określą w terminach umożliwiających zrea 
lizowanie eksperymentalnego wapnowania gleb: 

1) wykaz miejscowości i gospodarstw objętych tym eks
perymentem oraz poziom zakwaszenia gleb w tych 
gospodarstwach, 

2) przyjęty na 1993 r. dla poszczególnych gospodarstw 
rozmiar wapnowania gleb - obejmujący liczbę hek
tarów przewidzianych do zwapnowania oraz dawkę 
wapna na 1 hektar gruntów ornych i użytków zielonych 
- w masie towarowej danego rodzaju wapna wynikają
cej z dawek w czystym składniku zalecanych dla danej 
kategorii gleb, określonych w załączniku nr 10 do 
rozporządzenia . 

3. Podmiotowi gospodarczemu świadczącemu usługi 
w zakresie transportu wapna do gospodarstw objętych 

eksperymentem przysługuje dodatkowa dotacja w wysoko
ści 20% kwoty dotacji określonej w § 37. Podmiot ten 
pomniejsza o kwotę dodatkowej dotacji należność do uisz
czenia przez odbiorców nabywających wapno. 

4. Podmioty gospodarcze zainteresowane świadcze
niem usług w zakresie transportu wapna ze źródeł lokalnych 
na terenie województw wymienionych w ust. 1 składają 
wnioski o dotację w izbach skarbowych tych województw, 
bez względu na siedzibę tych podmiotów. 

5. Izba skarbowa, na wniosek właściwego wydziału do 
spraw rolnictwa urzędu wojewódzkiego, określa kolejne 
miejsce pozysku wapna, jeźeli z najbliżej położonego miejsca 
pozysk wapna w terminach wynikających z harmonogramu 
przeprowadzenia eksperymentu jest niemożliwy. 

6. W razie gdy na terenie województw, o których mowa 
w ust. 1, z wnioskiem o świadczenie usług w zakresie 
transportu wapna występuje więcej niż jeden podmiot gos
podarczy - izba skarbowa niezwłocznie przekazuje te wnio
ski do właściwego do spraw rolnictwa wydziału urzędu 
wojewódzkiego celem przeprowadzenia przetargu na do
stawę tego wapna. Po przeprowadzeniu przetargu dyrektor 
wydziału właściwego do spraw rolnictwa określa stawki 
dotacji na jeden tonokilometr do wapna dostarczanego do 
wsi objętych regeneracyjnym wapnowaniem, z tym że stawki 
te nie mogą być wyższe niż określone w § 37, oraz zawiada
mia o ich wysokości izbę skarbową i podmiot gospodarczy. 

7. Należne dotacje, o których mowa w ust. 3, są 
wypłacane podmiotom gospodarczym świadczącym usługi 
w zakresie transportu wapna w okresach miesięcznych przez 
izby skarbowe na podstawie zestawienia sporządzanego 
w oparciu o dokumentację wymienioną w § 39, potwief
dzonego przez właściwą terytorialnie okręgową stację che
miczno-rolniczą co do zgodności tych dostaw z wymogami 
określonymi przez stację. 

8. Właściwe do spraw rolnictwa wydziały Urzędów Wo
jewódzkich w Bydgoszczy, Olsztynie i Toruniu, w porozumie
niu z właściwymi terytorialnie okręgowymi stacjami chemicz
no-rolniczymi i izbami skarbowymi, sporządzą i przedłożą do 
dnia 31 października 1993 r. Ministerstwu Rolnictwa i Gos
podarki Żywnościowej wstępną ocenę eksperymentu. 

§ 41 . Dotacje, o których mowa w § 37 i 40, rozliczane są 
z budżetem w części 08 dział 40-- Rolnictwo, rozdział 4405, 
§ 48. 

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 
przeprowadzeniu przetargu . 

§ 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, 
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Rozdział 8 

Wysokość stawek dotacji na sfinansowanie kosztów 
utrzymania spółek wodnych realizujących zadania 

melioracyjne oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 44. Spółka wodna wykonująca konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych może otrzymać z urzędu 
wojewódzkiego dotację, o której mowa w § 24 pkt 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. 1. Dotacje, o których mowa w § 44, 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, pozytywnie zaopiniowanych 
przez organy sprawujące nadzór nad ich działalnością lub 
jednostki, którym powierzono ten nadzór. 

2. W odniesieniu do spółek wodnych konserwujących 
urządzenia melioracyjne nawadniające niezbędna jest pozy
tywna ocena nawodnień przeprowadzonych w roku poprze
dnim. 

Rozdział 9 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie prac geo
dezyjno-urządzeniowych oraz zasady i tryb ich udzie

lania 

§ 46. 1. Wojewódzkim biurom geodezji i terenów rol
nych, za wykonanie zadań statutowych w zakresie: 

1) scalenia 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 ewidencji gruntów, 
aktualizacji operatów ewidencji gruntów, odnowienia 
operatów ewidencji gruntów, zakładania ewidencji 
gruntów i budynków na terenach wiejskich w systemie 
informatycznym w powiązaniu z księgami wieczystymi, 
opracowania map dla celów odnowienia ewidencji 
gruntów (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne- Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 
43, poz. 241 , z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 
103, poz. 446), 

3) ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmelio
rowanych, gruntów zrekultywowanych i ulepszonych, 
zmienionych klas i użytków rolnych, kontroli glebo
znawczej klasyfikacji gruntów, np. scalenia i wymiana 
gruntów itp. (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji 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 - zarządzenie 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 
zdnia 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 związanej z re
kultywacją na cele rolne gruntów zdewastowanych 
i zdegradowanych w wyniku działania nieznanych spra
wców, w tym dokumentacji technicznej (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, z 1991 r. Nr 
101, poz. 444, Nr 103, poz. 446 i Nr 114, poz. 494) , 

7) opracowania dokumentacji geodezyjnej działek grun
tów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom 
do dożywotniego użytkowania (ustawa z dnia 20 grud
nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz. 
U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 45, poz. 199, Nr 103, poz. 
448, Nr 1 04, poz. 450, Nr 107, poz. 464 oraz z 1992 r. Nr 
21, poz. 85 i Nr 58, poz. 280) , 

8) opracowania dokumentacji geodezyjno- urządzeniowej 
dotyczącej granicy polno-leśnej (ustawa z dnia 28 
września 1991 r. o lasach - Dz. U. Nr 1 01, poz. 444 oraz 
1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254), 

9) opracowania części rolnej miejscowego planu zagos
podarowania przestrzennego, sporządzenia planów 
urządzeniowo-rolnych wsi i gospodarstw rolnych, 
w powiązaniu między innymi z ochroną i kształtowa
niem środowiska oraz ochroną gruntów rolnych (ustawa 
z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym 
- Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, Nr 34, poz. 178 i Nr 
35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 87, poz. 
505) , 

przysługuje dotacja na pokrycie kosztów, wynikająca z licz
by zadań i stawek dotacji, których wysokość określa załącz
nik nr 11 do rozporządzenia , z uwzględnieniem ust. 2 i 3. 

2. Do prac związanych ze scaleniem i wymianą grun
tów, aktualizacją i kontroJą terenową ewidencji gruntów ()raz 
opracowaniem map dla celów odnowienia ewidencji grun
tów w województwach: 

1) bielskim, krośnieńskim i nowosądeckim, z 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, piotrkowskim, tarnobrzeskim, siedlec
kim, wałbrzyskim i zamojskim stosuje się stawkę dotacji 
określoną w załączniku nr 11 do rozporządzenia ze 
współczynnikiem 1,5. 

3. Do prac związanych z odnowieniem operatu ewiden
cji gruntów, zakładaniem ewidencji gruntów i budynków na 
terenach wiejskich w systemie informatycznym w powiąza
niu z księgami wieczystymi, wykonywanych w województ
wach, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 
2,5 ha, stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 
11 ze współczynnikiem 1,5. 

§ 47. Dotacje, o których mowa w § 46, są wypłacane 
w ramach środków zaplanowanych na ten cel w części 85 
- urzędy wojewódzkie, dział 40 - rolnictwo, rozdział 4407, 
§ 47, przez właściwych wojewodów. 

§ 48. 1. Wojewódzkim biurom geodezji i terenów rol
nych są przekazywane dotacje w okresach miesięcznych, po 
przedstawieniu rozliczenia w ciągu 25 dni po upływie 
każdego miesiąca . 
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tujących poniesione przez gminę nakłady inwestycyjne, po 
uprzednim sprawdzeniu prawidłowości- tych rozliczeń przez 
wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych i zali 
czane są do rozdziału 4495 § 73. 

Rozdział 13 

Wysokość stawek dotacji na finansowanie kosztów 
ogrzewania warsztatów szkolnych gospodarstw po
mocniczych szkół rolniczych oraz zasady i tryb ich 

udzielania 

§ 55. 1. Gospodarstwom pomocniczym szkół rolni
czych przysługuje dotacja na częściowe sfinansowanie kosz
tów ogrzewania warsztatów szkolnych w wysokości 
60.000 zł rocznie na 1 m2 powierzchni wykorzystywanej na 
cele dydaktyczne. 

2. Przez powierzchnię wykorzystywaną na cele dydak
tyczne, o której mowa w ust. 1, rozumie się powierzchnię 
ogrzewanych pomieszczeń gospodarstw pomocniczych, 
przeznaczonych dla uczniów odbywających praktyczną nau
kę zawodu, oraz powierzchnię wydzielonych pomieszczeń 
socjalnych i sal wykładowych należących do gospodarstw 
pomocniczych. 

3. Za podstawę do naliczenia dotacji przyjmuje się 
powierzchnię według stanu na dzień 1 stycznia 1993 r., z tym 
że powierzchnia ta, liczona na jednego ucznia odbywającego 
praktyczną naukę zawodu, według stanu na dzień 1 stycznia 
1993 r. nie może przekroczyć : 

1) w obiektach szklarniowych i inwentarskich - 4 m2
, 

2) w warsztatach mechanicznych - 8 m2
• 

4. Należna dotacja nie może być wyższa niż poniesione 
koszty na ogrzewanie pomieszczeń, o których mowa w ust. 
1 i 2. 

§ 56. 1. Szkoły rolnicze prowadzące warsztaty szkolne 
w gospodarstwach pomocniczych, o których mowa w § 55 
ust. 1, przesyłają do dysponentów II stopnia, wymienionych 
w załączniku nr 1 do decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 26 lutego 1993 r., wyliczenia należnych 
dotacji za 1993 r. w terminie do dnia 15 kwietnia 1993 r. 
Szkoły - dysponenci II stopnia przekazują do Ministerstwa 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiorcze wyliczenie 
należnych dotacji na 1993 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 
1993 r., według wzoru określonego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

2. Wypłaty dotacji gospodarstwom pomocniczym do
konują w okresach kwartalnych w wysokości 1/4 wyliczonej 
dotacji za 1993 r. szkoły - dysponenci II stopnia, po 
otrzymaniu środków z Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. 

3. Dysponenci III i II stopnia opracowują roczne roz
liczenia, według wzoru opracowanego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, należnych dotacji 
i przedkładają dysponentom wyższego stopnia w termi
nie: 

1) dysponenci III stopnia - do dnia 10 styczl')ia 1994 r., 

2) dysponenci II stopnia - do dnia 15 stycznia 1994 r. 

4. Nadpłaty nie wykorzystanych dotacji należy przeka
zać w terminie, o którym mowa w ust. 3, do dysponentów 
wyższego stopnia. 

§ 57. Wydatki na finansowanie ogrzewania warsztatów 
szkolnych gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych są 
zaliczane do działu 40, rozdziału 4410, § 47. 

Rozdział 14 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 58. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
na uzasadniony wniosek zainteresowanych jednostek w ra
mach posiadanych środków, może podwyższyć stawkę dota
cji do 20% . 

§ 59. 1. W przypadku wypłacania dotacji na realizację 
zadań zlecanych do wykonania w drodze przetargu robót, 
kwota dotacji nie może być wyższa niż ustalona w wyniku 
przetargu, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Zwiększenie dqtacji, wynikające ze zmiany warun
ków wykonania pełnego zakresu robót określonych w ofercie 
przetargowej, może ~yć dokonane w wyniku decyzji woje
wody. 

§ 60. W trybie określonym w rozporządzeniu są wy
płacane w 1993 r. dotacje zaległe za 1992 r., na których 
wypłatę zostały złożone wnioski, z zachowaniem wyma 
gań określonych w rozporządzeniu Mi,ń istra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 lipć'a 1992 r. w spra
wie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad 
i trybu ich udzielania w 1992 r. (Dz. U. Nr 61 , poz. 
307). 

§ 61 . 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. -

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 przed podmiot 
gospodarczy dotacji lub niedotrzymania określonego przepi
sem warunku jej udzielenia, jednostka udzielająca dotacji jest 
zobowiązana wystąpić do właściwego urzędu skarbowego 
celem wydania decyzji administracyjnej w prżedmiocie zwro
tu nadebranej dotacji. 

§ 62. Wysokość stawek dotacji oraz zasady i tryb 
ich udzielania, określone w rozporządzeniu , uwzględnia 
się przy udzielaniu dotacji począwszy od dnia 1 stycznia 
1993 r. 

§ 63. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Rolnktwa i Gospodarki Żywnościowej: G. Janowski 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia 30 marca 1993 r. (poz. 140) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ ZADAŃ, PUNKTÓW I STAWEK DOTACJI NA FINANSOWAt..JlE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI 
ROŚLINNEJ 

1. Za ocenę efektywności dotychczasowych prac hodow
lanych oraz za ocenę wartości perspektywicznej programu 
hodowlanego liczba punktów wynosi: 

1) w hodowli twórczej: 
a) za każdą odmianę wyhodowaną i wpisaną do 

rejestru odmian w ostatnich 10 latach: 
- roślin rolniczych i warzywnych - 6 punktów, 
- roślin ozdobnych, z wyjątkiem gatunków Calis-

tephus, Gladiolus i Matthiola - 3 punkty, 
- roślin ozdobnych gatunków Calistephus, Gla

diolus i Matthiola - 1 punkt. 
b) za każdy ród przyjęty do badań rejestrowych Cent

ralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Upraw
nych: 
- roślin rolniczych i warzywnych - 3 punkty, 
- roślin ozdobnych - 1 punkt, 

c) za hodowlę odpornościową - 5 punktów, 
d) za każdy ród w doświadczeniach wstępnych 

i przedwstępnych istotnie lepszy od wzorca 
-1 punkt. 

e) za wykonanie specjalistycznych analiz jakościo
wych - do 5 punktów·), 

f) za stosowanie specjalistycznych technik hodow
lanych - do 5 punktów·), 

g) za prowadzenie doświadczeń wstępnych i przed
wstępnych - za 10 obiektów x 4 powtórzenia 
~ 1 punkt, 

h) za koordynację programów hodowlanych i do
świadczeń międzystacyjnych - do 5 punktów·), 

2) w hodowli zachowawczej: 
a) za prowadzenie efektywnej hodowli zachowaw

czej - za odmianę: 
- roślin rolniczych - 3 punkty, 
- roślin warzywnych - 2 punkty, 
- roślin ozdobnych, z wyjątkiem gatunków: Cali-

stephus, Gladiolus i Matthiola - 1 punkt, 
- roślin ozdobnych gatunków: Calistephus, Gla

diolus i Matthiola - 0,5 punktu, 

b) za wykonanie analiz jakościowych - do 5 punk
tów·), 

c) za wykonanie analiz odpornościowych - do 
5 punktów·, 

d) za udział odmiany w globalnej produkcji superelit 
w kraju (dotyczy tylko ziemniaków) - do 5 punk
tów·). 

2. Wartość jednego punktu stawki dotacji dla wszystkich 
gatunków roślin wynosi 20 milionów złotych. 

3. Ustala się następujące współczynniki trudności: 

1 ) żyto - 1,5, 
2) pszenżyto - 1,3, 
3) pozostałe zboża - 1,0, 
4) kukurydza - 1,5, 
5) ziemniak - 1,8, 
6) burak cukrowy - 1,8, 
7) burak pastewny - 1,5, 
8) -pozostałe korzeniowe - 0,5, 
9) strączkowe - 0,7, 

1O) trawy - 0,5, 
11 ) motylkowe drobnonasienne - 0,5, 
12) oleiste (rzepak, mak) - 2,0, 
13) warzywa: 

obcopylne - 1,0, 
samopylne - 0,8, 

14) warzywa pod osłonami - 1,2, 
15) rośliny ozdobne - 0.4. 

4. Stawka dotacji na prowadzenie: 

1) sadów zraźnikowych i nasiennych wynosi: 
- dla sadów w wieku do 2 lat - 45.000 tys. zł/ha, 
- dla sadów w wieku powyżej 2 lat - 20.000 tys. 

zł/ha, 

2) sadów i plantacji elitarnych - 90.000 tys. zł/ha. 

*l Liczbę punktów dla poszczególnych podmiotów gospodarczych 
ustala Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

Załącznik nr 2 

STAWKI DOTACJI PRZY ZAKUPIE ROZPŁODNIKÓW 

Stawka 
Lp. Rozpłodnik Rasa Klasa dotacji w 

milionach zł 

1 2 3 4 5 

1 Ogier - I 25,0 
- sprzedany z hodowli terenowej do punktu kopulacyjnego II 20,0 

lub do państwowego stada ogierów III 14,0 
- sprzedany ze stadniny koni do punktu kopulacyjnego 

2 Buhaj sprzedany do punktu kopulacyjnego mleczna i mięsna - 7,0 
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1 2 3 4 5 

3 Buhaj sprzedany do stacji hodowli i unasienniania zwierząt mleczna i mięsna - 12,0 

4 Buhajek sprzedany do wychowalni buhajów lub umieszczony 
przez hodowcę we własnej wychowalni buhajów: 
- w wieku do 100 dni mleczna - 1,8 
- w wieku do 210 dni mięsna - 2,5 

5 Knur - I 3,4 
II 2,9 
III 2,1 

dotacja za klasę indeksu kojarzen ia i oceny ojca na potomstwie - I 1,4 
II 1,0 
III 0,5 

6 Tryk polska owca górska I 2,8 
i wrzosówka II 2,3 
pozostałe I 3,3 

II 2,8 
- dotacja do klasy I za wysoki indeks selekcyjny*) pozostałe - 0,7 
- dotacje do klasy I i II za wysoki indeks mleczności matki*) polska owca górska - 0,5 

7 Kozioł - - 1,3 

• Dotacja za wysoki indeks dotyczy tryka sprzedanego do dalszej hodowli oraz pozostawionego na odnowienie własnego stada. 

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

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

1) wrzosówka i świniarka 
2) plennej - fińska i olkuska 
3) laine i kent 
4) booroola 

8. Koniki polskie i hucuły 

(w tys. zł za jedną sztukę) 
2.000,0 
3.000,0 
1.000,0 

72,0 
180,0 
180,0 

300,0 
250,0 
300,0 
250,0 

2.100,0 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POSZCZEGÓLNYCH STADACH ZACHOWAWCZYCH 
I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ, NA KTÓRYCH UTRZYMANIE PRZYSŁUGUJE DOTACJA 

Lp. Tytuł (podmiot gospodarczy) Liczba zwierząt 
w sztukach 

1 2 3 

Stada zachowawcze 
1 Trzody chlewnej rasy złotnickiej pstrej : -

1) Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Manieczkach, woj . poznańskie "- 30 loch 
2) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Robakowo, woj . poznańskie 90 loch 
3) Państwowe Gospodarstwo Rolne Chwaliszewo, Zakład Rolny Chraplewo, woj . byd-

goskie 40 loch 
4) Zespół Szkół Rolniczych Gródki, woj . poznańskie 30 loch 

2 Drobiu: 
1) Zakład Doświadczalny w Felinie, woj . lubelskie. Akademii Rolniczej w Lublinie 

- kur polbar 550 kur 
- kur zielononóżka 550 kur 
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2) Gospodarstwo Ogrodnicze Skarbu Państwa w Podzamczu, woj . siedleckie 
- kur rhode island red (RD-2, R-11) 
- kur sussex (S-66) 
- kur leghorn (H-22) 
- kur żółtonóżka (Ż-33) 
- kur zielononóżka (Z-11) 

3) Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Brwinowie, woj. 
warszawskie 
- kur rhode island red 

4) Ferma Drobiu w Starym Dworze Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 
- gęsi biłgorajskiej 

5) Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Drobiarstwa w Poznaniu 
- kaczek (A, A -1, A-2, A-3, P-9, P-33, K-2, Kh -1, 0-1 , Kh-01 , P-8) 
- gęsi (Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Su, Ga, Ro, Go, Po, SD-01, WD-02) 

3 Owiec rasy wrzosówka: 
1) Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Czechnicy, woj. wrocławskie, Instytutu 

Zootechniki . 
2) Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Żelaznej , 

woj. skierniewickie 
3) "Romi-Agro" Spółka z 0 .0 . w Gołdapi, woj . suwalskie 
4) Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Kleszczelach, woj. białostockie 
5) Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Siejniku, woj. suwalskie, Instytutu Zootechniki 
6) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kasiłanie, woj. chełmskie 

4 Owiec rasy świniarka 
1) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Lasocin, woj . kieleckie 

5 Owiec rasy kent 
1) Stadnina Koni Skarbu Państwa w Nowielicach, woj . szczecińskie 

6 Owiec rasy leine 
1) Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej Cerkwica, woj . szczecińskie 

7 I<!'oników polskich: 
1) Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, woj. suwalskie 
2) Państwowe Stado Ogierów w Sierakowie Wielkopolskim, woj. poznańskie 
3) Stadnina Koni Skarbu Państwa Racot, woj. leszczyńskie 
4) Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Manieczki, woj. poznańskie 
5) Stadnina Koni Skarbu Państwa Dobrzyniewo, woj. pilskie 

8 Koników hucułów: 

9 

1) Stadnina Koni Skarbu Państwa w Siarach, woj. nowosądeckie 
2) Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Odrzechowej k. Rymanowa, woj . krośnieńs

kie, Instytutu Zootechniki 
Uwaga: 

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

Stada stanowiące rezerwę genetyczną 
Bydła ras mlecznych: 
- polskiej czerwonej: 

1) Przedsiębiorstwo Rolno- Przemysłowe Zasobu Własności Rblnej Skarbu Państwa 
w Straszęcinie, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Jodłowniku, woj. nowosądeckie _ 

, 

, 

2) Gospodarstwo Rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Nawojowej, . 
Zakład Rolny w Hańczowej; woj. nowosądeckie I 'ł I 

10 

- simentalskiej: '- ~ 

1) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Rymanowie, woj . 
krośnieńskie 

2) Ośrodek Hodowli Zarodowej Skarbu Państwa Brzozów, woj. krośnieńskie 
Bydła ras mięsnych : 
- charolaise: - I 

1) Zakład Doświadczalny Polskiej .Akademii Nauk w Pppielnie, woj. suwalskie 
2) Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Ścinawce Sredniej. Gospodarstwo Hodo- ·. c. 

wlano-Rolne Ratno Dolne, woj . wałbrzyskie < 

- limousine: 
1) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kieźlinach, Zakład Rolny w Dągach, woj. 

olsztyńskie 
- aberdeen-angus: 

1) Rolniczy Zakład Doświadczalny Pozorty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsz
tynie, Gospodarstwo Bałdy, woj. olsztyńskie 

- hereford: 
1) Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, woj . suwalskie 

Poz. 142 

3 

1.100 kur 
550 kur 
550 kur 
550 kur 
550 kur 

550 kur 

200 gęsi 

1 .980 kaczek 
2.400 gęsi 

100 matek 

180 matek 
500 matek 
500 matek 
250 matek 
500 matek 

60 matek 

100 matek 

500 matek 

60 
40 
60 
30 
40 

100 

30 

250 krów 

100 krów 

230 krów 
150 krów 

60 krów 

100 krów 

30 krów 

30 krów 

40 krów 
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12) Stadnina Koni Racot 
13) Stadnina Koni Rzeczna 
14) Stadnina Koni Żołędnica 

4. K o n i e r a s y m a ł o p o I s k i er 

1) Stadnina Koni Janów 
2) Stadnina Koni Kalników 
3) Stadnina Koni Mieczownica 
4) Stadnina Koni Pruchna 
5) Stadnina Koni Prudnik 

130 szt.. 
80 szt.. 
40 szt. 

40 szt.. 
60 szt.. 
20 szt.. 
50 szt. . 
50 szt .• 

633 

6) Stadnina Koni Trzebienice 
7) Stadnina Koni Walewice 
8) Stado Ogierów w Bogusławicach 

5. K o n i e r a s y ślą s k i ej 
1) Stadnina Koni Strzegom 
2) Stadnina Koni Strzelce Opolskie 

6. Konie ras zimnokrwistych 
1) Stadnina Koni Nowe Jankowice 

Poz. 142 

40 szt.. 
100 szt.. 

20 szt. 

45 szt.. 
65 szt. 

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 20 sztuk krów 41.500 498.000 
- w gospodarstwie od 21 do 50 sztuk krów 20.000 240.000 
- w gospodarstwie powyżej 50 sztuk krów 9.000 , 108.000 

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

- produkującym knury i loszki 41 .200 I 494.400 
- produkującym wyłącznie loszki 16.300 , 195.600 

2) w gospodarstwie powyżej 30 sztuk loch: 
- produkującym knury i loszki 20.000 240.000 
- produkującym wyłącznie loszki 9.300 111.600 

3 Owcy-maciorki stada podstawowego: , 

- w gospodarstwie do 100 sztuk maciorek 5.700 68.400 
- w gospodarstwie powyżej 100 sztuk maciorek 1.800 21.600 

2 Kozy: 
- w gospodarstwie do 5 sztuk kóz 40.500 486.000 
- w gospodarstwie powyżej 5 sztuk kóz 20.000 240.000 

5 Samicy stada podstawowego zwierząt futerkowych: -

- w fermie o stadzie do 100 sztuk samic 3.000 36.000 . 
- w fermie o stadzie powyżej 100 sztuk samic 2.400 28.800 

6 Pszczół: 
1) ocena terenowa w pasiekach oceniających na obszarze kraju 434.000 5.208.000 

- 2) ocena w pasiekach zarodowych i kandydujących na zarodowe: 
, 

, 
- w pasiekach do 30 sztuk matek ocenianych 867.000 10.404.000 
- w pasiekach powyżej 30 sztuk matek ocenianych 1.300.000 15.600.000 

3) ocena terenowa w pasiekach oceniających w rejonach zamkniętych 1.300.000 15.600.000 
7 Drobiu : . , 

1) stado zarodowe: • 
- ocena wstępna 96.000. 1.152.000 
- ocena właściwa 144.000 , 1.728.000 

2) stado reprodukcyjne: 
- ocena wstępna 38.000 456.000 
- ocena właściwa 13.000 156.000 

3) ocena terenowa:*> 
- ocena wstępna , . 864.000 
- ocena właściwa - 372.000 

Stawka VII zł za 1 sztukę 

do usługi do nasienia 

Unasiennianie zwierząt / 

1 Krowy i jałowice: na realizację 
programu oceny 
i selekcji buha -

jów 
1) w gospodarstwie do 50 sztuk krów nasieniem buhajów: . 

, ' - wpisanych do rejestru ocenionych buhajów oraz testowanych 20.000 59.400 
- simentalskich na terenie województw: krośnieńskiego. przemyskiego " 

_ i rzeszowskiego 20.000. 59.400 
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1 2 3 

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 metodą jakościową 250 

Wartość 1 punktu wynosi 500 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 stopn ia 

trudności ich wykonania. 

Załącznik nr 10 

DAWKI NAWOZOWWA.PNIOWYCH DO REGENERACYJNEGO WAPNOWANIA BARDZO KWAŚNYCH GLEB W ZALEŻ
NOŚCI OD KATEGORII GLEB 

Lp. Kategoria gleb 
Odczyn gleby Dawka wapna 

bardzo kwaśny w tonach 
ph CaO/ha 

1 Grunty orne: 
a) bardzo lekkie <4,0 3,0 
b) lekkie <4,5 3,5 
c) średnie <5,0 4,5 
d) ciężkie <5,5 6,0 

2 Użytki zielone <4,5 3,5 

Załącznik nr 11 

STAWKI DOTACJI NA FINANSOWANIE PRAC GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWYCH 

Lp. Zadania Jednostka Stawka dotacji w zł 

1 2 3 4 

1 Scalenia i wymiana gruntów 
, 

ha 1.250.000 

2 Aktualizacja i kontrola terenowa ewidencji gruntów ha 110.000 

3 Aktualizacja operatów ewidencji gruntów działka 90.000 

4 Odnowienie operatów ewidencji gruntów działka 250.000 

5 Opracowanie map dla celów odnowienia ewidencji gruntów ha 1.060.000 

6 Zakładanie ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich w systemie 
informatycznym w powiązaniu z księgami wieczystymi działka 15.000 




