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40 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 25 stycznia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. 

Na podstawie art. 16 ust. 2, art. 30 ust. 2, art. 42 ust. 
5 i art. 71 pkt 3 ustawy z dnia 10 października 1987 r. 
o 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: 

§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 lutego 
1990 r. w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowa
nych w nasiennictwie (Dz. U. Nr 11, poz. 72 i Nr 56, poz. 
334) w wyjaśnieniach dotyczących grup roślin uprawnych 
wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w zakresie III grupy roślin: 
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

.,4) gruszę (podkładki), pigwę (podkładki); rodzaj 
śliwa - Prunus L. (podkładki)," 

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
,,6) pieczarki," 

2) w zakresie V grupy roślin pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) aronię, borówkę, porzeczkę złotą (podkładki), wi

norośl, poziomkę,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: G. Janowski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 25 stycznia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodow
lanych. 

Na podstawie art. 37 i 55 ustawy z dnia 10 października 
1987 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 3~, 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: 

§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 
1990 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i po
mocniczych oraz opłat hodowlanych (Dz. U. Nr 90, 
poz. 532 i z 1992 r. Nr 26, poz. 116) w tabeli kwot zaliczki 
premii autorskiej i pomocniczej premii za wytworzenie krajo
wej odmiany oryginalnej wprowadza się następujące zmia
ny: 

1) w lp. 3 w kolumnie 2: 
a) lit. d) otrzymuje brzmienie: 

"d) grusza (podkładki), pigwa (podkładki), rodzaj 
śliwa - Prunus L. (podkładki)", 

b) dodaje się lit. f) w brzmieniu: 
"f) pieczarki", 

2) w lp. 5 w kolumnie 2 lit. d) otrzymuje brzmienie: 
"d) aronia, borówka, porzeczka złota (podkładki), wi

norośl, poziomka", 
3) w lp. 6 w kolumnie 2 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

"d) brzoskwinia, leszczyna, morela, orzech włoski." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: G. Janowski 

42 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 22 stycznia 1993 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego. 
chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 
351) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne 

§ 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie przy 
budowie. rozbudowie, modernizacji, remontach kapitalnych 

i eksploatacji obiektów budowlanych oraz urządzeń służą
cych do zaopatrzenia ludności w wodę w miastach, wsiach 
i innych jednostkach osadniczych oraz w zakładach pracy. 

§ 2. 1. Woda do celów przeciwpożarowych w mias
tach, wsiach i innych jednostkach osadniczych powinna być 
dostępna przez urządzenia służące do zaopatrywania w nią 
ludności. 

2. W miastach, wsiach i innych jednostkach osadni
czych, w których woda przeznaczona dla ludności nie 


