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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 21 lipca 1995 r. 

w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1995 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 5 stycz
nia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, 
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 
133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390) oraz 
w związku z art. 21 ustawy budżetowej na rok 1995 
z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 27, poz. 
141 i 142), w związku z art. 42 ust. 1 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) oraz w związku z art. 75 i 79 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych 
(Dz. U. Nr 77, poz. 673, Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 
26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 
i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 
27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373, z 1951 r. Nr 1, 
poz. 4 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co 
następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość stawek do
tacji oraz zasady i tryb ich udzielania na dofinansowa
nie: 

1 l kosztów niektórych zadań w zakresie: 
al postępu biologicznego w produkcji roślinnej 

i zwierzęcej, 
bl upowszechniania doradztwa rolniczego, 

cI zwalczania zaraźliwych i zakażnych chorób zwie
rząt, 

d) monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rol
niczych i spożywczych , 

e) prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby 
rolnictwa, 

f) produkcji podstawowej nawozów wapniowych 
i pozysku lub transportu nawozów wapniowych 
z pozysku, 

g) chemizacji rolnictwa, 
hl utrzymania urządzeń melioracji podstawowych, 
i) realizacji zadań melioracyjnych przez spółki 

wodne, 
j) ogrzewania warsztatów szkolnych gospodarstw 

pomocniczych szkół rolniczych, wykorzystywa
nych na cele dydaktyczne, 

2) nakładów inwestycyjnych w zakresie: 
a) zaopatrzenia wsi w wodę i budowy urządzeń 

ściekowych, 

b) melioracji wodnych podstawowych i szczegóło
wych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy 
urządzeń zwiększających retencję wody na po
trzeby rolnictwa. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmio
tach gospodarczych - rozumie się przez to mające 
miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej osoby fizyczne, osoby prawne, 
gospodarstwa rolne wchodzące w skład Zasobu Wta-
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sności Rolnej Skarbu Państwa , państwowe zakłady 
budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bu
dżetowych, a także inne jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej z wyłączeniem pań
stwowych jednostek budżetowych. 

Rozdział 2 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie postępu 
biologicznego w produkcji roślinnej oraz zasady i tryb 

ich udzielania 

§ 3. 1. Podmiotowi gospodarczemu, który realizuje 
zadania w zakresie: 

1) hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych, 

2) prowadzenia sadów zraźnikowych , nasiennych 
oraz sadów i plantacji elitarnych, 

3) zakupu z importu materiału siewnego do dalszej 
reprodukcji 

- przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów 
realizacji tych zadań . 

2. Dotacje na zadania , o których mowa w ust. 1 
pkt 1, ustala się: 

1) w hodowli roślin rolniczych dla poszczególnych 
gatunków jako sumę: 
a) 70% kwoty określonej przez iloczyn wartości 

jednego punktu i sumy punktów, skorygowany 
współczynnikiem trudności hodowli i znaczenia 
gospodarczego gatunku, określonych w ust. 1-3 
załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz 

b) sumę kwot określonych przez iloczyn stawki do
tacji w wysokości 15.561 zł i końcowej wartości 
odmiany ustalonej zgodnie z ust. 5 załącznika 
nr 1 do rozporządzenia . 

Dla podmiotów gospodarczych prowadzących wy
łącznie hodowlę zachowawczą ziemniaka kwotę 
dotacji wyliczoną według lit. b) pomniejsza się 
050%. 

2) w hodowli roślin ogrodniczych - jako iloczyn war
tości jednego punktu i sumy punktów, skorygowa
ny współczynnikiem trudności hodowli określo
nych w ust. 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia . 

Liczbę punktów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h), 
j) , k) i t) oraz pkt 2 lit. c) , d) i e) załącznika nr 1 do roz
porządzenia , ustala dla poszczególnych podmiotów 
gospodarczych Minister Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej. 

3. Dotację na zadania, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby hektarów sadu lub 
plantacji elitarnych i stawki dotacji na jeden hektar, 
określonej w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

4. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1 
pkt 3, przysługuje na ząakceptowany przez Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej zakup z impor
tu materiału siewnego, którego odpowiedniki nie są 
produkowane w kraju w niezbędnych ilościach, prze
znaczonego do dalszej reprodukcji w kraju, w wysoko
ści nie większej niż różnica między jego ceną importo
wą z dnia zakupu, określoną w złotówkach, a ceną 
sprzedaży do produkcji rolniczej. 

§ 4. 1. Podmiotom gospodarczym, o których mowa 
wart. 44 ustawy z dnia 10 października 1987 r. o na-

siennictwie (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), zwa
nej dalej "ustawą o nasiennictwie" , oraz podmiotom 
gospodarczym, które sprzedają wyprodukowany we 
własnym gospodarstwie kwalifikowany materiał 
siewny do siewu lub sadzenia mający świadectwo 
o uznaniu za kwalifikowany - przysługuje dotacja na 
bonifikatę w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy kwa
lifikowanego materiału siewnego do siewu lub sadze
nia w wysokości: 

1) 15 zł - za 100 kg zaprawionych odpowiednimi 
środkami ochrony roślin nasion zbóż jarych naby
tych do dnia 30 kwietnia 1995 r. i zbóż ozimych na
bytych do dnia 31 października 1995 r., 

2) 8 zł - za 100 kg nie zaprawionych nasion zbóż 
jarych nabytych do dnia 30 kwietnia 1995 r. 
i zbóż ozimych nabytych do dnia 31 październi
ka 1995 r., 

3) 8 zł - za 100 kg sadzeniaków ziemniaka nabytych 
od dnia 1 lutego 1995 r. do dnia 15 maja 1995 r. 
oraz nabytych od dnia 1 września 1995 r. do dnia 
20 listopada 1995 r. 

2. Dotacja nie przysługuje na kwalifikowany mate
riał siewny przeznaczony do dalszego wytwarzania te
go materiału. 

3. Dotacja na kwalifikowany materiał siewny nie 
wyprodukowany we własnym gospodarstwie przysłu
guje, jeżeli cena sprzedaży kwalifikowanego materiału 
siewnego do siewu lub sadzenia została zwiększona 
w porównaniu do ceny zakupu tego materiału: 

1) nie więcej niż o 60%, a następnie zmniejszona 
o wysokość dotacji na sfinansowanie bonifikaty 
w odniesieniu do nasion zbóż zaprawionych środ
kami ochrony roślin, 

2) nie więcej niż o 40%, a następnie zmniejszona 
o wysokość dotacji na sfinansowanie bonifikaty 
w odniesieniu do pozostałych nasion zbóż i sadze
niaków ziemniaka. 

4. Przez cenę zakupu materiał u siewnego zbóż 
i sadzeniaków ziemniaka, o któ rej mowa w ust. 3, ro
zumie się cenę za materiał o parametrach jakościo
wych zgodnych z Polskimi Normami - PN-78/R
-65023 "Materiał siewny. Nasiona Roślin Rolniczych" 
i PN-79/R-65648 "Materiał siewny. Sadzeniaki ziem
niaka" - lub cenę zakupionego surowca nie odpo
wiadającego tym Polskim Normom, powiększoną 
o koszty technologicznego przygotowania do pozio
mu jakości zgodnej z tą normą. Koszty technologicz
nego przygotowania surowca do wymagań normy 
przekraczające 15% ceny zakupu surowca powinny 
być udokumentowane w szczegółowej kalkulacji. 

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się przy udziela
niu dotacji do kwalifikowanego materiału siewnego 
zbóż jarych sprzedawanych do dnia 30 kwietnia 1995 r. 
i sadzeniaków ziemniaka sprzedawanych do dnia 15 
maja 1995 r. 

§ 5. Dotacje na badania związane z: 
1) rejestracją odmian roślin uprawnych i grzybów ja

dalnych, 
2) wpisywaniem odmian do księgi ochrony wyłącz

nego prawa 
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- ustala się jako iloczyn liczby punktów, wynikają
cych z pracochłonności i materiałochłonności prowa
dzonych prac badawczo-doświadczalnych i stawki 
dotacji za 1 punkt w wysokości 64 zł. 

§ 6. Dotacje, o których mowa w § 5, przysługują 
podmiotom gospodarczym prowadzącym badania 
z upoważnienia Centralnego Ośrodka Badania Od
mian Roślin Uprawnych. 

§ 7. Podmiotom gospodarczym uprawnionym do 
premii autorskich i pomocniczych premii autorskich, 
o których mowa wart. 31 ustawy o nasiennictwie, 
przysługuje dotacja na wypłatę tych premii ustalanych 
według zasad określony~h w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z dnia 17 grud
nia 1990 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych 
i pomocniczych oraz opłat hodowlanych (Dz. U. Nr 90, 
poz. 532, z 1992 r. Nr 26, poz. 116 i z 1993 r. Nr 8, poz. 
41) . 

§ 8. 1. Dotacje są wypłacane przez: 

1) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
w odniesieniu do dotacji, o których mowa: 
a) w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 - w okresach kwartalnych, 
b) w § 3 ust. 1 pkt 3 - na wniosek podmiotu go

spodarczego, 

2) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej za po
średnictwem okręgowych inspektoratów inspekcji 
nasiennej w odniesieniu do dotacji, o których mo
wa w § 4 ust. 1 - w okresach miesięcznych, 

3) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw
nych w odniesieniu do dotacji , o których mowa 
w § 5 i 7 - w okresach miesięcznych . 

2. Środki finansowe na wypłatę dotacji są przeka
zywane podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 
w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 rocznej 
kwoty dotacji. 

3. Nie wykorzystane środki finansowe na wypłatę 
dotacji, o których mowa w ust. 2, według stanu na 
dzień 31 grudnia 1995 r., są zwracanę na rachunek Mi
nisterstwa Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej do 
dnia 20 stycznia 1996 r. 

§ 9. Rozliczenia z wypłaconych dotacji są przekazy
wane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Zywnościo
wej przez: 

1) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej -
w okresach kwartalnych, 

2) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw
nych - za okres roku, 

3) podmioty gospodarcze prowadzące hodowlę ro
ślin - w okresach półrocznych . 

Rozdział 3 

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

i tryb ich udzielania 

§ 10. 1. Dotacje, ustalone według stawek określo
nych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przysługu
ją: 

1) właścicielowi - za rozpłodnika zalicencjonowane
go lub zakwalifikowanego i sprzedanego do rozro
du, 

2) stacji hodowli i unasienniania zwierząt - za roz
płodnika zalicencjonowanego i zakwalifikowanego 
do wykorzystania w inseminacji, odchowanego 
we własnej wychowalni, 

3) podmiotowi gospodarczemu, który jest hodowcą 
- za knura zalicencjonowanego lub zakwalifiko
wanego, sprzedanego z przeznaczeniem do prac 
eksperymentalnych prowadzonych przez Instytut 
Zootechniki przy współudziale Centralnej Stacji 
Hodowli Zwierząt, 

4) podmiotowi gospodarczemu, który jest hodowcą 
- za buhajka sprzedanego do wychowalni buha
jów lub pozostawionego do odchowu we wła
snym gospodarstwie. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysłu
guje wówczas, jeżeli sprzedaż została udokumento
wana zaświadczeniem o celowości zakupu rozpłodni
ka, wydanym przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) zawierającym numer i datę wpisu do rejestru 
zaświadczeń wydawanych w tym celu; wymóg uzy
skania zaświadczenia nie dotyczy stacji hodowli i una
sienniania zwierząt. Zakup rozpłodnika na potrzeby 
inseminacji jest potwierdzany kopią dokumentu zaku
pu dokonanego przez stację hodowli i unasienniania 
zwierząt . Zaświadczenie o celowości zakupu rozpłod
nika do krycia naturalnego w stadach hodowlanych 
dotyczące buhaja i knura hodowlanego wydaje Cen
tralna Stacja Hodowli Zwierząt lub właściwa okręgo
wa stacja hodowli zwierząt, a dotyczące tryka i kozła 
- właściwy regionalny związek hodowców owiec 
i kóz. 

§ 11 . 1. Podmiotowi gospodarczemu, który jest ho
dowcą bydła, świń, koni i kóz przysługuje dotacja 
w wysokości: 

1) 350 zł - za krowę pierwiastkę, pochodzącą po bu
haju testowanym rasy czarno- białej i czerwono
- białej, wykorzystywaną do oceny polowej lub sta
cjonarnej tego buhaja; dotacja przysługuje po 
ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji, 

2) 100 zł - za buhajka rzeźnego, pochodzącego po 
buhaju testowanym rasy mięsnej oraz czerwono
-białej i simentalskiej, wykorzystywanego do oce
ny wartości hodowlanej w zakresie cech mięsnych 
buhaja stacjonującego w stacji hodowli i unasien
niania zwierząt, 

3) 300 zł - za krowę rasy polskiej czerwonej i simen
talskiej, wykorzystywaną w realizacji programu za
chowania rezerwy genetycznej, 

4) 150 zł - za krowę pierwiastkę ras mlecznych 
o udokumentowanym pochodzeniu w stadach ob
jętych oceną użytkowości, która : 
a) wycieliła się w gospodarstwie hodowcy lub zo

stała zakupiona z innego stada ocenianego 
w kraju i uzyskała wydajność za 100 dni laktacji 
oraz nie była na nią wypłacona dotacja z innego 
tytułu, 

b) nie pochodzi ze stada uznanego za stado rezer
wy genetycznej, 

5) 200 zł - za krowę pierwiastkę rasy mięsnej lub 100 zł 
- za krowę pierwiastkę posiadającą co najmniej 
50% udziału krwi bydła ras mięsnych, która: 
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a) wycieliła się w 1995 r. w gospodarstwie hodow
cy lub została zakupiona z innego stada ocenia
nego i urodziła żywe cielę pochodzące po buha
ju rasy mięsnej lub wpisanym do księgi "O", 

b) utrzymywana jest w stadzie objętym oceną 
użytkowości , 

6) 500 zł - za krowę rasy mięsnej lub 300 zł - za kro
wę posiadającą co najmniej 50% udziału krwi by
dła ras mięsnych: 
a) wpisaną do ksi 'ąg hodowlanych prowadzonych 

w kraju dla bydła ras mięsnych, 
b) utrzymywaną w stadzie objętym oceną użytko

wości, 

c) na którą nie była wypłacona w danym roku do
tacja, o której mowa w pkt 5, 

7) 1.500 zł - za buhaja stacjonującego w stacji ho
dowli i unasienniania zwierząt, który po uzyskaniu 
w 1995 r. pozytywnej oceny na potomstwie został 
dopuszczony do rozrodu przez Centralną Stację 
Hodowli Zwierząt, 

8) 1.500 zł - za buhaja wybranego przez Centralną 
Stację Hodowli Zwierząt w danym roku na ojca bu
hajów; dotacja nie przysługuje za buhaja pocho
dzącego z importu lub importowanego w łonie 
matki, 

9) 140 zł - za lochę rasy puławskiej objętą oceną 
użytkowości rozpłodowej; przy naliczaniu dotacji 
przyjmuje się średni stan loch obliczony na pod
stawie liczby loch w stadzie w dniach 1 stycznia, 
30 czerwca i 31 grudnia, 

10) 60 gr - za 1 punkt wartości hodowlanej loszki 
krzyżówkowej sprzedanej z gospodarstwa produ
kującego wyłącznie loszki; minimalna liczba punk
tów wynosi 29, a maksymalna 63, 

11) 60 zł - za źrebię spełniające warunki do wpisu do 
ksiąg głównych koni zarodowych, z wyjątkiem źre
biąt pochodzących od klaczy wpisanych do reje
stru klaczy elitarnych, 

12) 75 zł - za kozę pierwiastkę rasy białej uszlachet
nionej, barwnej uszlachetnionej oraz ras importo
wanych, dla których są prowadzone w kraju księgi 
zwierząt zarodowych, która: 
a) pochodzi po matce poddawanej ocenie użytko

wości mlecznej i ojcu tej samej rasy lub innej ra
sy uznanej w kraju, wpisanym do ksiąg zwierząt 
hodowlanych, 

b) wykociła się w gospodarstwie hodowcy lub zo
stała zakupiona z innego stada ocenianego 
i uzyskała wydajność za 150 dni laktacji, 

c) utrzymywana jest w stadzie objętym oceną war
tości użytkowej. 

2. Podmiotowi gospodarczemu, który jest hodow
cą krowy-matki buhajów w rasach mlecznych oraz 
krowy lub jałowicy w rasach mięsnych, wytypowanej 
przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub okręgową 
stację hodowli zwierząt na dawczynię zarodków, przy
sługuje dotacja w wysokości 400 zł na pokrycie kosz
tów związanych z przygotowaniem krowy i udoku
mentowanym pozyskaniem zarodków bydlęcych 
w celu ich przeniesienia w stanie świeżym do dróg 
rodnych biorczyni lub zamrożenia; pozyskane zarodki 
pozostają własnością hodowcy. 

3. Podmiotowi gospodarczemu, który jest hodow
cą i posiadaczem biorczyni zarodków bydlęcych, przy
sługuje dotacja w wysokości 200 zł za każdy zarodek, 
pozyskany w kraju lub pochodzący z importu, skutecz
nie przeniesiony do dróg rodnych biorczyni . 

4. Dotacja w wysokości 3.000 zł przysługuje - za 
buhaja stacjonującego w stacji hodowli i unasiennia
nia zwierząt oraz uczestniczącego w wycenie stacjo
narnej na podstawie użytkowości mlecznej sióstr i pół
sióstr, według programów MOET (MULTIPLE OVULA
TION EMBRIO TRANSFER) za.twierdzonych przez Mini
stra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej . 

5. Dotacja przysługuje za wykonanie oznaczenia: 
1) genotypu kappa-kazeiny (CASK) - w wysokości 60 

zł, 

2) genotypu beta-laktoglobuliny - w wysokości 30 zł 
- u buhaja rasy czarno-białej i czerwono-białej, do
puszczonego przez Centralną Stację Hodowli Zwie
rząt do wykorzystania w unasiennianiu. 

6. Dotacja przysługuje za wykonanie badania: 
1) grupy krwi i polimorfizmu białek u konia pełnej 

krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej wpisanego 
do Polskiej Księgi Stadnej koni pełnej krwi angiel
skiej (PSB) i Polskiej Księgi Stadnej koni arabskich 
czystej krwi (PASB) - w wysokości 46 zł, 

2) na nosicielstwo genu BLAD (BOVINE LEUKOCYTE 
ADHESION DEFICENCY) przez buhaje rasy czarno
-białej i czerwono-białej wykorzystywane w una
siennianiu - w wysokości 30 zł. 

7. Ustala się dotację w wysokości 30 zł - za pobra
nie krwi i wykonanie testu celem sprawdzenia pocho
dzenia: 

1) buhajka kwalifikowanego do wychowalni buhajów 
lub do odchowu we własnym gospodarstwie, 

2) krowy-matki buhajów, 

3) buhaja kwalifikowanego do wykorzystania w inse
minacji, 

4) krowy pierwiastki, cieliczki i buhajka wykorzysty
wanych do oceny buhajów na podstawie ich po
tomstwa. 

8. Podmiotowi gospodarczemu, który jest hodow
cą, przysługuje dotacja - za loszkę remontową w sta
dzie objętym oceną użytkowości pochodzącą z zakupu 
lub odchowu własnego, w wysokości : 

1) 100 zł - w stadach produkujących knury, 
2) 50 zł - w stadach produkujących wyłącznie loszki. 

9. Dotacja, o której mowa w ust. 8, przysługuje: 

1) za lochy pierwiastki, których pierwsze mioty zosta
ły ocenione w danym roku, na liczbę nie większą 
niż 40% stanu loch w stadzie na dzień 1 stycznia, 
wyrażoną liczbą całkowitą, 

2) po odchowaniu przez lochę do 21 dnia życia co naj
mniej: 
a) 6 prosiąt przez lochę rasy wielkiej białej polskiej, 

polskiej białej zwisłouchej, złotnickiej pstrej, 
złotnickiej białej, puławski ej, 

b) 5 prosiąt przez lochę rasy duroc, hampshire, 
pietrain, belgijskiej zwisłouchej, linii 990. 
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W przypadku loch pierwiastek oproszonych po raz 
pierwszy w 1995 r. jest wymagane uzyskanie przez 
podmiot gospodarczy indeksu oceny przyżyciowej 
lochy na poziomie 1 klasy w stadach produkujących 
knury lub co najmniej 2 klasy w stadach produkują
cych wyłącznie loszki. 

10. Podmiotowi gospodarczemu, który jest ho
dowcą owcy-maciorki przeznaczonej do dalszego cho
wu, przysługuje dotacja w wysokości: 

1) 100 zł - za owcę-maciorkę przeznaczoną na re
mont stada hodowlanego, pochodzącą z odchowu 
własnego lub zakupu, która: 
a) w pierwszym lub drugim roku użytkowania roz

płodowego urodziła jagnię , 

b) nie pochodzi ze stada zachowawczego lub re
zerwy genetycznej i nie była na nią wypłacona 
dotacja z innego tytułu, 

2) 70 zł - za owcę-maciorkę stada podstawowego, 
uczestniczącego w programie doskonalenia plen
ności na wszystkich jego poziomach w stadach ho
dowlanych i towarowych ras: merynos, polska 
owca długowełnista, polska owca górska, polska 
owca nizinna. 

Dotacja przysługuje za owcę-maciorkę przeznaczoną 
do kojarzenia z trykiem rasy plennej w poziomie 
pierwszym, z trykiem 50% krwi rasy plennej w pozio
mie drugim oraz z trykiem 37,5% krwi rasy fińskiej, 
trykiem 50% krwi innej rasy plennej i plennych linii 
syntetycznych w poziomie trzecim. Dotacja jest wy
płacana po zakończeniu stanówki w stadzie. Warun
kiem wypłacenia dotacji jest prowadzenie stada 
~godnie z instrukcją Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej oraz wytycznymi do instrukcji wyda
nymi przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt . Zgod
ność prowadzonych prac hodowlanych z instrukcją 
stwierdza właściwy regionalny związek hodowców 
owiec i kóz. 

11 . Podmiotowi gospodarczemu, który jet hodow
cą owcy-maciorki o masie ciała powyżej 25 kg, zakwa
lifikowanej do dalszego chowu przez właściwy regio
nalny związek hodowców owiec i kóz, przysługuje do
tacja w wysokości: 

1) 40 zł - za owcę-maciorkę przeznaczoną na remont 
stada towarowego, pochodzącą z odchowu wła
snego, urodzoną z wykotów w 1994/95 r. w stadzie 
owiec rasy merynos polski, polska owca nizinna, 
polska owca długowełnista, polska owca górska, 
czysto rasową oraz z dolewem krwi rasy plennej 
lub mięsnej pochodzącą po tryku hodowlanym. 
Dotacja nie przysługuje za maciorkę pochodzącą 
ze stada uczestniczącego w programie doskonale
nia plenności. 
Dotacja przysługuje na pozostawione do dalszego 
chowu owce-maciorki w liczbie nie większej niż 
30% stanu owiec-matek na dzień 1 marca 1995 r. 

Warunkiem udzielenia dotacji jest: 

a) zarejestrowanie stada we właściwym regional
nym związku hodowców owiec i kóz, 

b) poddanie utrzymywanych owiec-maciorek 
trwałemu oznakowaniu , 

2) 80 zł - za owcę-maciorkę sprzedaną ze stada ho
dowlanego prowadzonego w czystości rasy, z wy
jątkiem stad ras mięsnych i plennych, do stada to-

warowego nie uczestniczącego w programie do
skonalenia plennośc i , 

3) 100 zł - za owcę-maciorkę, pochodzącą ze stada 
hodowlanego uczestniczącego w programie do
skonalenia plenności, sprzedaną do stada towaro
wego nie uczestniczącego w programie doskona
lenia plenności. 

12. Regionalnym związkom hodowców owiec i kóz 
przysługuje dotacja w wysokości 8 zł - za wybranie, 
oznakowanie i zaewidencjonowanie jednej owcy-ma
ciorki w stadzie towarowym oraz nadzór hodowlany 
nad prawidłowym wykorzystaniem owcy-maciorki, 
o której mowa w ust. 11. Prace zootechniczne prowa
dzone przez regionalne związki hodowców owiec i kóz 
w stadach towarowych są nadzorowane przez Polski 
Związek Owczarski. 

13. Dotacja przysługuje w wysokości nie przekra
czającej kwot: 

1) 3.500 zł - za wykonanie w testach próby kombina
cji krzyżowniczej kur nieśnych, 

2) 6.200 zł - za wykonanie w testach próby kombi
nacji krzyżowniczej kur mięsnych , łącznie z trzy
krotnym przeprowadzeniem testów brojlerów, 

3) 800 zł - za przeprowadzenie testu towarowego 
kur brojlerów. 

14. Dotacja przysługuje w wysokości nie przekra
czającej kwoty 11 .500 zł - za wykonanie w teście pró
by kombinacji krzyżowniczej indyków stada rodziciel
skiego, łącznie z trzykrotnym przeprowadzeniem te
stów indyków rzeźnych , w Państwowej Stacji Testo
wania Indyków. 

15. Podmiotowi gospodarczemu, który jest ho
dowcą utrzymującym zwierzęta futerkowe w fermie 
uznanej za zarodową lub reprodukcyjną, przysługuje 
dotacja w wysokości: 

1) 14 zł - za samicę, która uzyskała nie mniej niż 27 
punktów, stada podstawowego nutrii odmian: 
standardowa , stalowosrebrzysta, grenlandzka, 
biała niealbinotyczna, szafirowa, bursztynowozło
cista , pastelowa, czarna dominująca , sobolowa, 
perłowa , 

2) 10 zł - za samicę, która uzyskała nie mniej niź 93 
punkty, stada podstawowego królików ras: Belgij
ski Olbrzym Biały i Szary, Olbrzym Srokacz, Ango
ra Biała, Termondzki Biały, Nowozelandzki Biały 
i Czerwony, Duński Biały, Kalifornijski , Francuski 
Srebrzysty, Wiedeński Niebieski i Biały, Szynszyl 
Wielki, Popielniański, 

3) 35 zł - za samca norek odmian: standard, pastel, 
platyn, biała Hedlunda, który uzyskał nie mniej 
niż 28 punktów; dotacja do samców norek przy
sługuje w proporcji jeden samiec na cztery sami
ce. 

Przy ustalaniu wysokości dotacji przyjmuje się stan 
zwierząt na dzień 31 marca 1995 r. 

§ 12. 1. Podmiotowi gospodarczemu, który jest po
siadaczem pasieki uznanej za zarodową lub reproduk
cyjną, nadzorowanej przez Centralną Stację Hodowli 
Zwierząt lub okręgową stację hodowli zwierząt, przy
sługuje dotacja w wysokości : 
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1) za matkę pszczelą użytkową odmiany kampinoskiej 
lub augustowskiej sprzedaną nabywcy z rejonu za
chowawczego pszczół miejscowych: 
a) 8 zł - unasiennioną sztucznie lub naturalnie 

w centrum rejonu, 
b) 5 zł - nie unasiennioną , 

2) za matkę pszczelą unasiennioną, o znanym pocho
dzeniu co najmniej po matce: 
a) 5 zł - sprzedaną w grupie liczącej 8 do 12 sztuk, 

z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości 
użytkowej, 

b) 6 zł - sprzedaną nabywcy z terenu pasa izola
cyjnego trutowiska, 

3) 10 zł - za wykorzystanie rodziny pszczelej ojcow
skiej do sztucznego unasienniania matek pszcze
lich, przyjmując jedną rodziną ojcowską na każde 
50 matek oraz na rozpoczęte 50 matek pszczelich 
unasiennianych jedną linią trutni lub za wykorzy
stanie rodziny pszczelej ojcowskiej na trutowisku , 

4) za utrzymywanie każdej rodziny pszczelej. na reali
zację programu hodowlanego zatwierdzonego 
przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt : 

a) w pasiekach zarodowych i reprodukcyjnych 
kandydujących na zarodowe: 
- 50 zł - stanowiącej rezerwę genetyczną, 

- 150 zł - stanowiącej stado zachowawcze, 
b) w pasiekach zarodowych: 

- 80 zł - stanowiącej uznany materiał zarodo-
wy. 

Dotacja, o której mowa w pkt 1-2, przysługuje 
w przypadku sprzedania matki pszczelej po cenie niż
szej. co najmniej o wysokość dotacji, od ceny stoso
wanej w danej pasiece. 

2. Dotacja w wysokości 25 zł przysługuje za każdą 
rodzinę pszczelą utrzymywaną w zamkniętych rejo
nach hodowli zachowawczej i nie zal i czoną do własne
go stada zachowawczego oraz uczestniczącą w pro
gramach organizacyjno-hodowlanych dla tych rejo
nów, realizowanych przez Stację Hodowli i Unasien
niania Zwierząt w Olecku i Zespół Laboratoriów Bio
technologii i Rozrodu Centralnej Stacji Hodowli Zwie
rząt w Parzniewie. Dotacji udziela się za rodzinę psz
czelą utrzymywaną zgodnie z programem opracowa
nym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt i za
twierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. 

3. Podmiotowi gospodarczemu, który jest posiada
czem pasieki, przysługuje dotacja: 

1) za utrzymywanie każdej rodziny pszczelej spełn i a
jącej warunki określone w programie hodowlano
-organizacyjnym, opracowanym przez Centralną 
Stację Hodowli Zwierząt i zatwierpzonym przez 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej. 
w wysokości: 
a) 10 zł - na terenie rejonu hodowli zachowaw

czej pszczół odmiany kampinoskiej oraz w stre
fie centralnej rejonu hodowli zachowawczej 
pszczół odmiany augustowskiej. 

b) 5 zł - na terenie stref ochronnych rejonu ho
dowli zachowawczej pszczół odmiany augu
stowskiej; 

dotację przyznaje się na podstawie oświadczenia 
pszczelarza o stanie zazi mowania pasieki na dzień 
1 września 1995 r. , 

2) za terenową ocenę wartośc i użytkowej każdej mat
ki pszczelej z grupy testowej, a także matki pszcze
lej z identycznie ocenionej grupy kontrolnej liczą
cej nie więcej niż 12 sztuk, prowadzoną pod nadzo
rem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt lub właści
wej okręgowej stacji hodowli zwierząt - w wyso
kości 7 zł . 

§ 13. 1. Podmiotowi gospodarczemu, który jest na
bywcą uprawnionym do rybactwa, przysługuje dota
cja w wysokości: 

1) 2 zł - za 1 kg tarlaków lina, szczupaka, suma, amu
ra, tołpygi białej i pstrej. 

2) 1 zł - za 100 sztuk narybku lina, szczupaka, suma, 
siei, sandacza, jazia, bolenia, brzany i klenia, który
mi dokonano zarybienia rzek lub jezior, 

3) 2 zł - za 1000 sztuk wylęgu ryb roślinożernych, 
4) 50 zł - za zarybienie jeziora 1 kg zakupionego z im

portu materiału zarybieniowego węgorza - wę
gorzyka szklistego (montee), 

5) 25 zł - za komplet tarlaków karpia nowych linii 
i ras, zakupiony w Zakładzie Doświadczalnym PAN 
w Gołyszu lut? Zakładzie Doświ adczalnym Instytu
tu Rybactwa Sródlądowego w Zatorze, 

6) 1,50 zł - za 1 sztukę wyselekcjonowanego rodza
jowo tarlaka pstrąga , zakupionego vy Ośrodku Ho
dowli Pstrąga Instytutu Rybactwa Sródlądowego 
w Rutkach , 

7) 5 zł - za 10 sztuk selekta pstrąga zakupionego 
vy Ośrodku Hodowli Pstrąga Instytutu Rybactwa 
Sródlądowego w Rutkach . 

2. Podmiotowi gospodarczemu, prowadzącemu 
zarybianie p rzyujściowych odcinków rzek wpadają
cych do Bałtyku , przysługuje dotacja w wysokości 5,50 
zł - za 10 szt uk zakupionego w tym celu narybku: 

1) łososia, 

2) troci w liczbie nie przekraczającej 1.000.000 sztuk 
rocznie; dotacja nie dotyczy narybku troci o długo
ści całkowitej nie p rzekraczającej 15,5 cm. 

§ 14. 1. Podmiotowi gospoda rczemu utrzymujące
mu stado ogierów lub prowadzącemu zakład trenin
gowy, przysługuje dotacja w wysokości : 

1) 3.100 zł - za ogiera użytkowanego do rozrodu, 
2) 4.200 zł - za ogiera przygotowywanego do próby 

dzielnośc i w zakładzie treningowym. 

2. Do naliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1, 
przyjmuje się średnioroczny stan ogierów, ustalony 
w wyniku podzielenia sumy stanów ogierów na pierw
szy dzień każdego miesiąca i na dzień kończący okres 
obrachunkowy przez 13. 

3. Maksymalną liczbę ogierów w poszczególnych 
stadach ogierów i zakładach treningowych, na których 
utrzymanie przysługuje dotacja, określa załącznik nr 5 
do rozporządzenia. 

§ 15. 1. Podmiotowi gospodarczemu, prowadzące
mu hodowlę koni zarodowych , przysługuje dotacja 
w wysokości: 
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,q) za ogiera sprzedanego do stada ogierów lub zakła
du treningowego: 
a) pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej 

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

arabskiej - 10.000 zł, 
- koni półkrwi - 6.000 zł, 

b) półkrwi rasy małopolskiej i wielkopolskiej, który 
otrzymał za ocenę pokroju, według skali 100 
punktowej: 
- 80 punktów i więcej - 5.500 zł, 
- do 79 punktów - 5.000 zł, 

c) zimnokrwistego, hucuła i konika polskiego, któ
ry otrzymał za ocenę pokroju, według skali 100 
punktowej: 
- 80 punktów i więcej - 4.000 zł, 
- do 79 punktów - 3.500 zł, 

d) rasy śląskiej, który otrzymał za ocenę pokroju, 
według skali 100 punktowej : 
- 80 punktów i więcej - 4.500 zł, 
- do 79 punktów - 4.000 zł, 

2) za klacz stadną wyźrebioną: 
a) czystej krwi arabskiej, wielkopolskiej, małopol 

skiej i śląskiej - 600 zł, 
b) zimnokrwistej - 360 zł, 

3) za dwulatka czystej krwi arabskiej przeznaczonego 
do treningu wyścigowego - 600 zł, 

4) za źrebię urodzone w IV kwartale 1994 r. zakwalifi 
kowane do hodowli rasy: 
a) wielkopolskiej, małopolskiej, śląskiej - 250 zł, 
b) zimnokrwistej - 200 zł. 

2. Podstawę udzielenia dotacji stanowi: 

1) dokument sprzedaży ogiera do zakładu treningo
wego lub stada ogierów (ust. 1 pkt 1), 

2) wpis do rejestru klaczy elitarnych koni półkrwi, 
czystej krwi arabskiej i zimnokrwistych sporządzo
ny przez prowadzącego Księgi Stadne właściwe 
dla danych ras i zatlll(ierdzony przez Ministra Rol
nictwa i Gospodarki Zywnościowej (ust. 1 pkt 2), 

3) dokument o zakwalifikowaniu i przyjęciu do trenin
gu wyścigowego dwulatka czystej krwi arabskiej 
(ust. 1 pkt 3), 

4) protokół o zakwalifikowaniu do dalszej hodowli 
źrebiąt odsadzonych (ust. 1 pkt 4) . 

§ 16. Podmiotowi gospodarczemu, będącemu ho
dowcą konia pełnej krwi angielskiej, który zajął pre
miowane miejsce w próbach dzielności na krajowych 
torach wyścigowych, przysługuje dotacja w wysoko
ści 15% nagrody pieniężnej przysługującej właścicie
Iciwi konia w wyniku wygranej na torze wyścigowym 
i otrzymanej przez właściciela konia. Za hodowcę ko
nia pełnej krwi angielskiej uważa się podmiot gospo
darczy, który był właścicielem klaczy-matki tego konia 
w chwili jego urodzenia. 

§ 17. 1. Podmiotem gospodarczym, utrzymującym 
stada zachowawcze i stada stanowiące rezerwę gene
tyczną zwierząt gospodarskich oraz stada zarodowe 
drobiu, przysługuje dotacja na pokrycie części kosz
tów utrzymania tych zwierząt . 

2. Wysokość stawek dotacji, o których mowa 
w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

3. Maksymalną liczbę zwierząt gospodarskich 
w poszczególnych stadach zachowawczych i stadach 
stanowiących rezerwę genetyczną oraz w stadach za
rodowych drobiu, na których utrzymanie przysługuje 
dotacja, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

4. Przy naliczan iu dotacji, o której mowa w ust. 1, 
przyjmuje ,się średnioroczny stan ewidencyjny tych 
zwierząt. Srednioroczny stan ewidencyjny zwierząt 
ustala się jako: 

1) sumę stanów dziennych sztuk dorosłych (samców 
i samic), 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 każde
go kwartału , podzieloną przez 4 - w odniesieniu 
do owiec, 

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

5. Warunkiem udzielenia dotacji , o której mowa 
w ust. 1, jest potwierdzenie przez Centralną Stację Ho
dowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli 
zwierząt utrzymywania stad zachowawczych i stano
wiących rezerwę genetyczną zwierząt gospodarskich 
oraz stad zarodowych drobiu, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Utrzymywanie stad koników polskich i hucułów 
potwierdza Polski Związek Hodowców Koni, a utrzy
manie stad owiec - właściwy regionalny związek ho
dawców owiec i kóz. 

7. W wypadku zmiany właściciela stada, o którym 
mowa w ust. 1, dotacja przysługuje nowemu właści
cielowi i obejmuje okres od dnia zakupu, wymienione
go w dokumencie kupna-sprzedaży, tego stada oraz 
odnosi się do liczby zwierząt zakupionych. 

§ 18. Polskiemu Związkowi Hodowców Koni, upo
\!Vażnionemu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej na podstawie odrębnych przepisów, 
przysługuje dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia 
oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni w ho
dowli terenowej oraz na opracowanie i wydanie dru
kiem ksiąg koni zarodowych i rejestrów ogierów uzna
nych i państwowych w wysokości: 

1) 32 zł - za klacz starszą wpisaną do księgi, podle
gającą ocenie wartości hodowlanej, 

2) 62 zł - za klacz młodą podlegającą kwalifikacji 
i wpisowi do ksiąg koni zarodowych, 

3) 26 zł - za źrebię podlegające opisowi w celu wy
stawienia dokumentu hodowlanego, 

4) 13,60 zł - za źrebię roczne i dwuletnie podlegają
ce selekcji hodowlanej, 

5) 40 zł - za ogiera uznanego podlegającego prze
glądowi i selekcji hodowlanej, 

6) 83 zł - za ogiera młodego podlegającego kwalifi
kacji i wpisowi do ksiąg kon i zarodowych, 

7) 80 zł - za ogiera poddanego próbie dzielności, 
8) 114.000 zł - za koszty związane z opracowaniem 

i wydaniem drukiem ksiąg koni zarodowych i reje
strów ogierów uznanych i państwowych. 



Dziennik Ustaw Nr 93 - 2296 Poz. 464 

§ 19. Podmiotom gospodarczym może być przy
znana dotacja, w wysokości l,lstalonej w decyzji Mini
stra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej, na pokry
cie części kosztów: 

1) organizowania Krajowej Wystawy Zwierząt Ho
dowlanych, w tym nagród za osiągnięcia w ho
dowli, przyznawanych na tej wystawie, 

2) upowszechniania postępu biologicznego oraz in
nych zadań z zakresu postępu biologicznego 
w produkcji zwierzęcej, 

3) nabycia z importu rozpłodników, zarodków, nasie
nia buhajów, knurów, tryków i kozłów, żeńskiego 
materiału hodowlanego oraz matek pszczelich, 
niezbędnych do realizacji programów hodowla
nych, 

4) organizacji i akredytacji pilotowych laboratoriów 
oceny mleka w celu rozszerzenia zakresu bada
nych parametrów mleka, wykorzystywanych 
w ocenie i selekcji hodowlanej bydła mlecznego. 

§ 20. 1. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, okręgo
wym stacjom hodowli zwierząt oraz stacjom hodowli 
i unasienniania zwierząt, uppważnionym przez Mini
stra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej na podsta
wie odrębnych przepisów, przysługuje dotacja na pro
wadzenie: 

1) oceny wartości użytkowej i hodowlanej: 
a) świń, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół 

oraz bydła w stadach stosujących unasiennie
nie krów, w których stan liczbowy, bez krów 
ubyłych, potwierdzony jest dokumentem "wy
kaz krów ocenianych". Wymóg unasiennienia 
nie dotyczy stad bydła rasy polskiej czerwonej, 
w których, zgodnie z programem zachowania 
rezerwy genetycznej, stosuje się krycie natural
ne, oraz bydła ras mięsnych. W stadach bydła 
ras mięsnych stan liczbowy potwierdzony jest 
dokumentem "Raport zootechnika oceny", 

b) owiec i kóz w styczniu 1995 r., 
2) unasienniania zwierząt gospodarskich, w tym na: 

a) obniżenie ceny świadczonych usług unasiennia
nia, jeżeli zostały wykonane z wykorzystaniem: 
- nasienia buhajów lub knurów wyproduko

wanego w kraju i pochodzącego od roz
płodników dopuszczonych do rozrodu 
przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt 
lub importowanego na wniosek Centralnej 
Stacji Hodowli Zwierząt zaaprobovyany 
przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zyw
nościowej, 

- nasienia tryków i kozłów wyprodukowanego 
w kraju i pochodzącego od rozpłodników do
puszczonych do rozrodu przez Polski Związek 
Owczarski lub importowanego na wniosek 
Polskiego Związku Owczarskiego zaaprobo
wany przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, 

b) częściowe pokrycie kosztów real'lzacji przez po
szczególne stacje hodowli i unasienniania zwie
rząt programów oceny i selekcji buhajów do ho
dowli oraz produkcji nasienia buhajów; dotacja 
udzielana jest za krowę lub jałowicę zainsemi
nowane nasieniem, wyprodukowanym w stacji 
hodowli i unasienniania zwierząt podległej Cen
tralnej Stacji Hodowli Zwierząt lub importowa-

nym na wniosek Centralnej Stacji Hodowli 
Zwierząt zaaprobqwany przez Ministra Rolnic
twa i Gospodarki Zywnościowej, 

c) częściowe pokrycie kosztów produkcji nasienia 
knurów w stacjach hodowli i unasienniania 
zwierząt podległych Centralnej Stacji Hodowli 
Zwierząt, z uwzględnieniem wartości hodowla
nej knura, 

3) produkcji i unasienniania matek pszczelich, 

4) unasienniania owiec, klaczy i kóz. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są udzie
lane, według stawek określonych w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia, do zabiegu inseminacyjnego udoku
mentowanego wystawionym zaświadczeniem o una
siennieniu. 

3. Warunkiem wykonywania usług unasienniania 
przez osoby prawne i osoby fizyczne, nie mające upo
ważnienia, o którym mowa w ust. 1, jest zawarcie 
umowy ze stacją hodowli i unasienniania zwierząt 
określającej w szczególności: 

1) zasady świadczenia usług unasienniania, 
2) rejon świadczenia tych usług, 
3) zobowiązanie do zaopatrywania się w nasienie roz

płodników i środki niezbędne do prawidłowego 
wykonywania zabiegów unasienniania, 

4) obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
wykonywanych zabiegów unasienniania, 

5) tryb dokonywania rozliczeń materiałowych i finan
sowych, z uwzględnieniem dotacji, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2 lit. a). 

4. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, lJPoważnio
nej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościo
wej na podstawie odrębnych przepisów, za realizację 
zadań z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt gospodar
skich, a także na działalność związaną z realizacją pro
gramu rozwoju hodowli bydła mięsnego oraz oceną 
typu i pokroju bydła mlecznego - przysługuje dotacja 
według stawek określonych w załączniku nr 6 do roz
porządzenia. 

5. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i jej oddzia
łom, o których mowa w ust. 1, dotacje są przekazywa
ne w okresach miesięcznych - po przedstawieniu roz
liczenia z wykonanych zadań - w ciągu 25 dni po 
upływie każdego miesiąca, przy czym w przypadku 
unasiennienia i produkcji matek pszczelich podstawą 
do comiesięcznego przekazywania dotacji może być 
1/12 kwoty dotacji planowanej na te zadania. Rozlicze
nie roczne dotacji następuje w ciągu miesiąca od za
kończenia wykonywania zadań. Rozliczenia dotacji są 
potwierdzane pod względem merytorycznym, formal
nym i rac;hunkowym przez Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Zywnościowej. 

6. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, w celu zapew
nienia ciągłości realizacji zadań na początku 1995 r. zo
stanie przekazana 1/12 planowanej kwoty dotacji rocz
nej. Kwota ta powinna być rozliczona we wniosku 
o wypłatę należnych dotacji za grudzień 1995 r. 

7. Wykaz zadań oraz wysokość stawek dotacji na 
dofinansowanie oceny wartości użytkowej i hodowla
nej oraz usług unasienniania zwierząt gospodarskich 
określa załącznik nr 6 do rozporządzenia . 
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§ 21. 1. Podmiotom gospodarczym, prowadzącym 
unasiennianie loch, owiec-maciorek, kóz i klaczy oraz 
produkującym nasienie rozpłodników lub świadczą
cym usługi unasienniania, działającym poza organiza
cją Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, ale pod jej me
rytorycznym nadzorem i na podstawie zawartego z nią 
porozumienia, przysługuje dotacja na : 

1) obniżenie ceny świadczonych usług unasienniania 
na zasadach określonych w § 20 ust. 1 pkt 2 lit. a), 

2) pokrycie części kosztów pozyskania rozpłodników 
oraz produkcji nasienia buhajów i knurów pocho
dzącego od rozpłodników dopuszczonych do roz
rodu przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt wy
produkowanego w kraju i użytego do unasiennia
nia, w zależności od wartości hodowlanej rozpłod
nika, 

3) pokrycie części kosztów unasienniania owiec-ma
ciorek, kóz i klaczy. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane 
według stawek określonych w załączniku nr 6 do roz
porządzenia, do wykonanego zabiegu inseminacyjne
go udokumentowanego wystawionym zaświadcze
niem o unasiennieniu. 

3. Podmioty gospodarcze prowadzące unasiennia
nie loch oraz świadczące usługi unasienniania mogą 
zlecać wykonywanie usług inseminacyjnych osobom 
prawnym lub osobom fizycznym na podstawie umo
wy, o której mowa w § 20 ust. 3, natomiast podmioty 
gospodarcze produkujące nasienie rozpłodników 
sprzedają wyprodukowane nasienie do wykorzystania 
w unasiennianiu, za pośrednictwem lub w porozumie
niu z odpowiednią terenowo stacją hodowli i unasien
niania zwierząt. 

4. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazy
wane podmiotom gospodarczym za pośrednictwem 
Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, w okresach mie
sięcznych, po przedstawieniu rozliczeń potwierdzo
nych przez odpowiednie terenowo stacje hodowli 
i unasienniania zwierząt . 

§ 22. 1. Dotacje przysługują regionalnym związkom 
hodowców owiec i kóz, upoważnionym przez Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej na podstawie 
odrębnych przepisów, do prowadzonej od dnia 1 lute
go 1995 r. oceny wartości użytkowej i hodowlanej 
owiec i kóz, według wykazu zadań oraz wysokości sta
wek określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazy
wane za pośrednictwem Polskiego Związku Owczar
skiego w okresach miesięcznych , po przedstawieniu 
rozliczenia w ciągu 25 dni po upływie każdego miesią
ca. Rozliczenia dotacji są potwierdzane pod względem 
merytorycznym, formalnym i ri'lchunkowym przez Mi
nistra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej. 

3. Dotacje przysługują od dnia 1 lutego 1995 r. Pol
skiemu Związkowi Owczarskiemu, up<;>ważnionemu 
przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej 
na podstawie odrębnych przepisów do realizacji za
dań związanych z prowadzeniem ksiąg zarodowych 
oraz oceną wartości użytkowej owiec i kóz, według 
stawek określonych w załączniku nr 6 do rozporządze
nia. 

4. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, 
Polskiemu Związkowi Owczarskiemu zostanie przeka
zana zaliczka stanowiąca 1/11 planowanej dotacji rocz
nej. Pobrana zaliczka będzie potrącona przy rozlicze
niu dotacji za grudzień 1995 r. 

§ 23. 1. Centralna Stacja Hodowli Zwierząt i okrę
gowe stacje hodowli zwierząt dokonują wypłat dotacji, 
o których mowa w: 

1) § 10 ust. 1: 
a) pkt 1 - na wniosek właściciela sprzedającego 

buhaja, knura i ogiera, zawierający numer iden
tyfikacyjny i informację dotyczącą oceny roz
płodnika z załączonym zaświadczeniem o celo
wości nabycia rozpłodnika wydanym przez wój
ta (burmistrza, prezydenta miasta), Centralną 
Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgo
wą stację hodowli zwierząt, a w przypadku 
sprzedaży rozpłodnika do wykorzystania w inse
minacji - z potwierdzeniem zakupu przez stację 
hodowli i unasienniania zwierząt, 

b) pkt 2 - na wniosek stacji hodowli i unasiennia
nia zwierząt potwierdzony przez Centralną Sta
cję Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową 
stację hodowli zwierząt, 

c) pkt 3 - na wniosek hodowcy sprzedającego 
knura, zawierający informację dotyczącą oceny 
rozpłodnika z załączonym zaświadczeniem wy
danym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt 
potwierdzającym przeznaczenie knura do prac 
eksperymentalnych, 

d) pkt 4 - na wniosek hodowcy, potwierdzo
ny przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt 
lub właściwą okręgową stację hodowli zwie
rząt, o zakwalifikowaniu buhajka do hodowli 
i przekazaniu do wychowalni lub o uzyskaniu 
zgody właściwej stacji hodowli i unasiennia
nia zwierząt na odchów we własnym gospo
darstwie, 

2) § 11: 
a) ust. 1: 

- pkt 1 - na wniosek hodowcy, w którym wy
niki oceny użytkowości mlecznej są zgodne 
z danymi okręgowej stacji hodowli zwierząt 
zawartymi w tabulogramie T-40, 

- pkt 2-9 - na wniosek hodowcy, 
- pkt 10 - na wniosek hodowcy sprzedającego 

loszkę , zawierający informację o uzyskanej 
liczbie punktów za wartość hodowlaną, 

b) ust. 2-3 - na wniosek hodowcy udokumento
wany zaświadczeniem wydanym przez wykonu
jącego czynności związane z przygotowaniem 
krowy-dawczyni zarodków i pozyskiwaniem za
rodków lub przeniesieniem zarodków do dróg 
rodnych krowy-biorczyni, 

c) ust. 4 - na wniosek jednostki realizującej pro
gram MOET (MULTIPLE OVULATION EMBRIO 
TRANSFER), 

d) ust. 5 - na wniosek Akademii Rolniczo-Tech
nicznej w Olsztynie, 

e) ust. 6 pkt 2 - na wniosek Instytutu Genetyki 
i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, 

f) ust. 7 - na wniosek udokumentowany zestawie
niem sporządzonym przez Centralną Stację Ho
dowli Zwierząt lub okręgową stację hodowli 
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zwierząt na podstawie protokołów pobrań prób 
krwi oraz wyników testów krwi wykonanych 
przez uprawnione laboratoria, 

g) ust. 8 - na wniosek hodowcy, po złożeniu do 
okręgowej stacji hodowli zwierząt metryczki 
świadczącej o odchowaniu pierwszego miotu 
lochy, 

h) ust. 13 pkt 1 i 2 - na wniosek Centralnego 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Drobiarstwa 
Oddział Testowania Kur we Wroniawach oraz 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki 
Rossocha Spółka z 0.0. , a ust. 14 - na wniosek 
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 
przy czym dotacja może być wypłacana w czte
rech ratach : po zakończeniu 8 tygodni odcho
wu, po zakończeniu całego odchowu, w poło
wie cyklu hodowlanego, po zakończeniu cyklu 
hodowlanego i po opracowaniu wyników koń
cowych testów; stawki dotacji są stawkami 
maksymalnymi; końcowe rozliczenie kwoty na
leżnej dotacj i następuje na podstawie faktycznie 
poniesionych kosztów, a warunkiem wypłaca
nia dotacji jest prowadzenie testowania drobiu 
zgodnie z metodyką i programem testowania 
zatwierdz~>nym przez Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Zywnościowej, 

i) ust. 13 pkt 3 - na wniosek Centralnego Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Drobiarstwa Oddział 
Testowania Kur we Wroniawach; wypłata dota
cji następuje po zakończeniu testu i opracowa
niu wyników; stawki dotacji są stawkami mak
symalnymi; rozliczenie dotacji następuje na 
podstawie faktycznie poniesionych kosztów, 
a warunkiem wypłacenia dotacji jest prowadze
nie testowania drobiu zgodnie z metodyką i pro
gramem testowania zatwierd.zonym przez Mini
stra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej, 

j) ust. 15 - na wniosek hodowcy, po potwierdze
niu przez Centralną Stację Hodowli Zwi erząt lub 
właściwą okręgową stację hodowli zwierząt, że 
oceny pokroju dokonała powołana w tym celu 
komisja oceny pokroju, 

3) § 12 - na wniosek posiadacza pasieki zgodny 
z wymogami określonymi w wytycznych Central
nej Stacji Hodowli Zwierząt zatwi.erdzonymi przez 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej, 

4) § 16 - na wniosek podmiotu gospodarczego wy
mienionego w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
w odniesieniu do stad bydła , trzody chlewnej 
i drobiu, przy czym dotacja może być wypłacana 
po zakończeniu każdego miesiąca w wysokości 
1/12 rocznej kwoty dotacji, a całkowite rozliczenie 
należnej dotacji następuje po zakończeniu roku ka
lendarzowego, 

5) § 21 - na wniosek podmiotu gospodarczego. 

2. Przed dokonaniem wypłat dotacji , o których mo
wa w ust. 1, wnioski podmiotów gospodarczych pod 
względem merytorycznym i rachunkowym sprawdza
ją i potwierdzają: Centralna Stacja Hodowli Zwierząt 
i okręgowe stacje hodowli zwierząt, a w przypadku do
tacji do ogierów-rozpłodników - okręgowe związki 
hodowców koni. 

3. W ramach środków przewidzianych w budżecie 
państwa na finansowanie postępu biologicznego 

w p'rodukcji zwierzęcej Minister Rolnictwa i Gospodar
ki Zywnościowej przekazuje Centralnej Stacji Hodowli 
Zwierząt na początku roku 1/12 rocznej kwoty dotacji 
wypłacanych za pośrednictwem Centralnej Stacji Ho
dowli Zwierząt i okręgowych stacji hodowli zwierząt 
oraz stacji hodowli i unasienniania zwierząt. Kwota ta 
powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należ
nych dotacji w grudniu 1995 r. Rozliczenia dotacji są 
składane przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt 
w okresach miesięcznych . Roczne rozliczenie jest skła
dane przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt do dnia 
20 stycznia 1996 r. Nie wykorzystane środki budżeto
we na wypłaty dotacji według stanu na dzień 31 grud
nia 1995 r. należy przekazać do dnia 20 stycznia 1996 r. 
na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej . Kwoty przekazywane na wypłaty na
leżnych dotacji nie stanowią dochodu Centralnej Sta
cji Hodowli Zwierząt i okręgowych stacji hodowli zwie
rząt oraz stacji hodowli i unasienniania zwierząt. 

§ 24. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej dokonuje wypłat, o których mowa w: 

1) § 11: 

a) ust. 1 pkt 11 - na wniosek Polskiego Związku 
Hodowców Koni sporządzony na podstawie 
wniosków okręgowych związków hodowców 
koni , 

b) ust. 6 pkt 1 - na wniosek Instytutu Genetyki 
i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, zawiera
jący imienny wykaz przetestowanych koni oraz 
potwierdzenie zgodności z wpisem w Księdze 
Stadnej dla ras: pełnej krwi angielskiej i czystej 
krwi arabskiej, 

2) § 13: 
a) ust. 1 pkt 1,3 i 5-7 - na wniosek nabywcy na 

wskazane przez niego konto bankowe, . 
b) ust. 1 pkt 2,4 i ust. 2 - na wniosek nabywcy lub 

podmiotu gospodarczego wraz z załączonym 
protokołem zarybień, na wskazane przez wnio
skodawcę konto bankowe, 

3) § 14 - na wniosek podmiotu gospodarczego wy
mienionego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, 
przy czym dotacja może być wypłacana w pierw
szym miesiącu I, II i III kwartału w wysokości 1/4 
ogólnej kwoty należnej dotacji; całkowite rozlicze
nie dotacji następuje we wniosku za IV kwartał, 

4) § 15: 
a) ust. 1 pkt 1 - na wniosek: 

- podmiotu gospodarczego Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, potwierdzony przez 
jej Oddział Terenowy w Warszawie; dotacja 
może być wypłacana w pierwszym miesiącu 
I, II i III kwartału w wysokości 1/4 ogólnej 
kwoty dotacji, a całkowite rozliczenie dotacji 
następuje we wniosku za IV kwartał, 

- innego podmiotu gospodarczego, potwier
dzony przez Polski Związek Hodowców Koni; 
należna dotacja jest wypłacana w IV kwarta
le, 

b) ust. 1 pkt 2: 
- na wniosek podmiotu gospodarczego Agen

cji Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
- na zbiorczy wniosek Polskiego Związku Ho

dowców Koni sporządzony na podstawie 
wniosków innych podmiotów gospodar
czych. 
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Wnioski powinny zawi e rać potwierdzenie zgod
ności z wpisem w Ks iędze Stadnej; dotacja może 
być wypłacana po zakończeniu każdego kwartału, 

c) ust. 1 pkt 3 - na wniosek podmiotu gospodar
czego zawierający potwierdzenie zgodności 
z wpisem w Księdze Stadnej koni czystej krwi 
arabskiej; wypłata dotacji może nastąpić: 
- w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału w wy

sokości 1/4 ogólnej kwoty dotacji, a całkowi
te rozliczenie dotacji następuje we wniosku 
za IV kwartał - dla podmiotów gospodar
czych Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa, 

- dla innych podmiotów gospodarczych -
w IV kwartale, 

d) ust. 1 pkt 4 - na wniosek podmiotu gospodar
czego; dotacja jet wypłacana w 1995 r., 

5) § 16 - na wniosek hodowcy potwierdzony przez 
Służewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie 
Spółka z 0.0., 

6) § 17 - na wniosek podmiotu gospodarczego wy
mienionego w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
w odniesieniu do koników polskich i hucułów, przy 
czym dotacja może być wypłacona w pierwszym 
miesiącu I, II i III kwartalu w wysokości 1/4 ogólnej 
kwoty należnej dotacji; całkowite rozliczenie dota
cji następuje we wniosku za IV kwartał, 

7) § 18 - na wniosek Polskiego Związku Hodowców 
Koni, 

8) § 19 - na wniosek podm iotu gospodarczego; 
w przypadku importu jest wy.magana zgoda Mini
stra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej na ten 
import przed dokonaniem transakcji zakupu, 

9) § 20 - na wniosek Centralnej Stacji Hodowli Zwie
rząt, 

10) § 22 - na wn iosek Polskiego Związku Owczarskie
go. 

§ 25. 1. Polski Związek Owczarski i regionalne 
związki hodowców owiec i kóz dokonują wypłat dota
cji, o których mowa w : 

1) § 10 ust. 1 pkt 1 - na wniosek właściciela sprzeda
jącego tryka lub kozła, zawierający numer identyfi 
kacyjny rozpłodnika i informacj E;.. dotyczącą oceny 
rozpłodnika, wraz z załączonym zaświadczeniem 
o celowości nabycia rozpłodnika wydanym przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub właści
wy regionalny związek hodowców owiec i kóz, 

2) § 11: 
a) ust. 1 pkt 12 - na wniosek hodowcy, 
b) ust. 10 i 11 - na wniosek hodowcy, potwier

dzony przez właściwy regionalny związek ho
dawców owiec i kóz prowadzący prace hodow
lane w stadzie, 

c) ust. 12 - na wniosek regionalnego związku ho
dawców owiec i kóz prowadzącego prace zoo
techniczne w stadzie, 

3) § 17 - na wniosek podmiotu gospodarczego, wy
mienionego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, 
w odniesieniu do stad owiec, przy czym dotacja 
może być wypłacona po zakończeniu każdego 
miesiąca w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji, 
a całkowite rozliczen ie z tytułu dotacj i następuje 
po zakończeniu roku kalendarzowego. 

2. Polski Związek Owczarski i regionalne związki 
hodowców owiec i kóz potwierdzają i sprawdzają 
wnioski, o których mowa w ust. 1, pod względem me
rytorycznym i rachunkowym. 

3. W ramach środków przewidzianych w budżecie 
państwa na finansowanie postępu biologicznego 
w pro!=łukcji zwierzęcej. Minister Rolnictwa i Gospo
darki Zywnościowej przekazuje Polskiemu Związkowi 
Owczarskiemu na początku roku 1/12 rocznej kwoty 
dotacji wypłacanych za pośrednictwem Polskiego 
Związku Owczarskiego i regionalnych związków ho
dawców owiec i kóz. Kwota ta powinna być rozliczona 
we wniosku o wypłatę należnych dotacji w grudniu 
1995 r. Rozliczenia dotacji są składane przez Polski 
Związek Owczarski w okresach miesięcznych. Roczne 
rozliczenie jest składane przez Polski Związek Owczar
ski do dnia 20 stycznia 1996 r. Nie wykorzystane środ
ki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na 
dzień 31 grudnia 1995 r., należy przekazać do dnia 20 
stycznia 1996.r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa 
i Gospodarki Zywnościowej. Kwoty przekazywane na 
wypłaty dotacji nie stanowią dochodu Polskiego 
Związku Owczarskiego i regionalnych związków ho
dawców owiec i kóz. 

Rozdział 4 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie upo
wszechniania doradztwa rolniczego oraz zasady 

i tryb ich udzielania 

§ 26. 1. Z dotacji przeznaczonej na upowszechnia
nie doradztwa rolniczego są dofinansowywane zada
nia w zakresie doradztwa: 

1) ekonomicznego i marketingowego ze szczególnym 
uwzględnieniem organizacji i wdrożenia systemu 
informacji rynkowej. 

2) dotyczącego restrukturyzacji rolnictwa i jego oto
czenia, szczególnie w sferze: 
a) usług, 
b) przetwórstwa rolno-spożywczego, 
c) obrotu produktami i środkami produkcji, 

3) technologicznego dotyczącego: 
a) produkcji roślinnej i zwierzęcej w warunkach 

ograniczonych nakładów, 
b) proekologicznych technologii produkcji, 

4) na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju wsi szczególnie 
w sferze: 
a) promowania przedsiębiorczości - wskazywa

nia dodatkowych źródeł dochodu, 
b) promowania inicjatyw mających na celu organi

zację społeczności wiejskiej w działalności spo
łecznej i kulturalnej. 

5) dotyczącego upowszechniania najnowszych wyni
ków badań nauk rolniczych, 

6) w prowadzeniu wiejskiego gospodarstwa domo
wego. 

2. Podmiotom gosp.odarczym, którym Minister 
Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej lub wojewoda 
zleci na podstawie umowy wykonanie zadań z zakresu 
doradztwa rolniczego, o których mowa w ust. 1, przy
sługuje dotacja na dofinansowanie kosztów, nie wyż
sza niż wynikająca z liczby zadań i stawek dotacji, któ-
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rych wysokość określa załącz nik nr 7 do rozporządze
nia. 

3. Ze środków na upowszechnianie doradztwa rol
niczego mogą być dofinansowane wydatki związane 
z funkcjonowaniem rad doradztwa rolniczego oraz do
skonaleniem zawodowym kadry doradczej. 

4. Z dotacji na wykonanie zadań, o których mowa 
w ust. 1, mogą być dofinansowane również zakupy 
środków produkcji niezbędnych do realizacji tych za
dań , z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych. 

§ 27. Dotacje na zadania ustalone według stawek 
określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia mo
gą być podwyższone przez dysponenta środków nie 
więcej niż o 30% na nabycie pomocy dydaktycznych 
przeznaczonych do reali zacji zadań z zakresu doradz
twa rolniczego. 

§ 28. 1. Dysponenci środków budżetowych udziela
ją i rozliczają dotacje przyznane na realizację zadań, 
o których mowa w § 26 i 27 . 

2. Dotacje za 1995 r. są rozliczane do dnia 31 stycz
nia 1996 r., przy czym nie wykorzystane środki budże
towe według stanu na dzień 31 grudnia 1995 r. należy 
przekazać do dnia 20 styczn ia 1996 r. odpowiednip na 
rachunek Ministerstwa Roln ictwa i Gospodarki Zyw
nościowej lub na rachunek właściwego urzędu woje
wódzkiego. 

3. Sprawozdania i rozliczenia wykorzystanych 
środków budżetowych upowszechniania doradztwa 
rolniczego, w układzie. ustalonym przez Ministra Rol
nictwa i Gospodarki Zywnościowej , ośrodki doradz
twa rolniczego przekazują właściwemu "Yojewodzie 
oraz Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Zywnościo
wej. 

Rozdział 5 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie kosz
tów zwalczania zaraźliwych i zakaźnych chorób zwie

rząt oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 29. 1. Z dotacji przeznaczonych na zwalczanie za
raźliwych i zakaźnych chorób zwierząt są dofinanso
wywane koszty: 

1) zapobiegania, wykrywania i tłumien i a chorób 
zwierząt objętych obowiązkiem zgłaszania i zwal
czania, z wyjątkiem kosztów, które zgodn ie z obo
wiązującymi przepisami ponoszą posiadacze zwie
rząt lub określone jednostki organizacyjne, 

2) badań pozostałości chemicznych , biologicznych 
i leków weterynaryjnych w produktach spożyw
czych pochodzenia zwierzęcego oraz w tkankach 
i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, p rzysługuj ą: 

1) za wykonane zadania. zlecone przez Min istra Rol 
nictwa i Gospodarki Zywnościowej lub właściwe
go państwowego lekarza weterynarii na poniesio
ne koszty: 
a) usług weterynaryjnych - według stawek okre

ślonych w dziale I załącznika nr 8 do rozpo rzą
dzenia, 

b) środków farmaceutycznych, dezynfekcyjnych 
i innych użytych materiałów, jeżeli nie zostały 
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dostarczone przez wojewódzki zakład weteryna
rii , 

c) dojazdu do miejsca wykonania zadania - we
dług stawek określonych w przepisach w spra
wie używania samochodów osobowych, moto
cykli i motorowerów do celów służbowych, 

d) badań, wykonywanych przez Państwowy Insty
tut Weterynaryjny w Puławach, w zakresie wy
krywania pozostałości chemicznych, biologicz
nych i leków weterynaryjnych w produktach 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 
w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeź
nych - według stawek określonych w załączni
ku nr 9 do rozporządzenia, 

e) zakupu przez Państwowy Instytut Weterynaryj
ny w Puławach biopreparatów służących do 
diagnozowania i zwalczania zaraźliwych i zakaź
nych chorób zwierząt oraz utrzymania stałej re
zerwy tych biopreparatów i gospodarki ich za
sobami, 

2) za poniesione przez wojewódzkie zakłady wetery
narii wydatki związane z realizacją zadań, o któ
rych mowa w ust. 1, z tytułu: 
a) zakupu środków farmaceutycznych i ich trans

portu, odczynników i materiałów do diagnosty
ki laboratoryjnej oraz środków dezynfekcyjnych, 
sprzętu jednorazowego użycia do pobierania 
prób, odzieży ochronnej i środków ochrony 
osobistej niezbędnych przy zwalczaniu chorób 
zwierzęcych, a także utrzymywania rezerwy epi
zootycznej tych środków - w wysokości kwot 
określonych w fakturach, 

b) podróży służbowych lekarzy weterynarii w celu 
zwalczania zaraźliwych i zakaźnych chorób 
zwierzęcych oraz dowozu (dostarczania) próbek 
do badań laboratoryjnych, 

c) przewozu i zabijania zwierząt, utylizacji zwłok 
zwierzęcych i odpadów poubojowych, zastoso
wania określonych procesów technologicznych 
przerobu mięsa z nakazu wojewódzkiego leka
rza weterynarii - w wysokości kwot określo
nych w fakturach , 

d) wynagradzania rzeczoznawców ustalających 
wartość szacunkową zabijanych zwierząt z na
kazu państwowego lekarza weterynarii i doko
nujących przeglądu pasiek podejrzanych o cho
roby zakaźne - w wysokości określonej w dzia
le I załącznika nr 8 do rozporządzenia, 

e) wynagrodzenia osób wynajętych do przytrzy
mywania zwierząt podczas wykonywania przez 
lekarzy weterynarii czynności związanych z ba
daniem zwierząt oraz zabiegami profilaktyczny
mi - według zwyczajowo przyjętej na danym 
terenie dniówki, nie więcej jednak niż wynikało
by to z wynagrodzenia rzeczoznawcy do oszaco
wywania wartości zwierząt, 

f) odszkodowań wypłaconych posiadaczom zwie
rząt za zwierzęta zabite z nakazu państwowego 
lekarza weteryna rii lub padłe, a także zapomóg 
i nagród przyznawanych na podstawie przepi
sów o zwalczaniu zaraźliwych i zakaźnych cho
rób zwierząt oraz związanych z tym opłat pocz
towych, 

g) wydatków poniesionych przez gminę przy wy
konywaniu czynności zarządzonych przez woje
wódzkiego lekarza weterynarii , 
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h) zakupu aparatury do diagnostyki laboratoryjnej 
zaraźliwych i zakaźnych chorób zwierząt oraz do 
badań środków źywności pochodzenia zwierzę
cego - w wysokości kwot określonych w faktu
rach , 

i) zakupu i transportu odczynn ików i materiałów 
do wvkonywania badań laboratoryjnych w za
kresie wykrywania pozostałości chemicznych, 
biolc.gicznych i leków weterynaryjnych w pro
duktich żywnościowych pochodzenia zwierzę
cego oraz tkankach i płynach ustrojowych zwie
rząt rzeźnych oraz do badań próbek mleka 
i pmtworów mlecznych - w wysokości kwot 
okrffilonych w fakturach, z wyłączeniem zakła
dówbudżetowych , o których mowa w § 32. 

3. Warość jednego punktu ustalonego w załączni
kach nr 8 i9 do rozporządzenia wynosi 8 groszy. Za in
ne czynncści i badania nie wymienione w tych załącz
nikach, st1suje się stawkę, jak za czynności podobne 
pod wzglę:lem czasochłonności i stopnia trudności ich 
wykonani. 

4. Stavki określone : 

1) w załc:zniku nr 8 do rozporządzenia obejmują wy
łączni koszty robocizny bez kosztów użytych ma
teriałw i transportu, o których mowa w ust. 2 pkt 
1 lit. & i c) oraz pkt 2 lit. a), b) i i), 

2) w zcączniku nr 9 do rozporządzenia obejmują 
wszytkie koszty związane z badaniami. 

5. V\ wypadku wystąpienia choroby zaraźliwej 
zwierząt> rozmiarach epizootii , której zwalczanie wy
maga wpełnienia niezbędnych specjalistycznych 
urządze i samochodów dostosowanych do dezyn
fekcji, dpuszcza się możliwość ich zakupu przez wo
jewódzB zakłady weterynarii z dotacji, o której mo
wa w lt. 1, po uprzednim dokonaniu przeniesień 
środkó"budżetowych do właściwego rozdziału i pa
ragrafuvydatków budżetowych zgodnie z rozporzą
dzenienMinistra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. 
w spra~e klasyfikacji dochodów i wydatków budże
towychIraz innych przychodów i rozchodów (Dz. U. 
Nr 39, pz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 
81, poz356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91 i Nr 103, poz. 523, 
z 1993 rNr 42, poz. 194, Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 
489, z 394 r. Nr 9, poz. 33 i Nr 66, poz. 286 oraz 
z 1995 INr 29, poz. 148). 

§ 3( Dotacje przysługują również na ponoszone 
koszty: 
1) obsrwacji i szczepień zwierząt podejrzanych o za

rażnie się wścieklizną, zarządzonych przez właści
we,o państwowego lekarza weterynarii, w tym 
rÓ\lf1ież obserwacji zwierząt, które pokąsały czło
wiKa, oraz utrzymania zwierzęcia w czasie trwa
niaobserwacji, 

2) us'piania psów i kotów nieuleczalnie chorych, 
PSIW i kotów nie zaszczepionych przeciw wście
klinie, psów pozostających bez opieki (bezpań
skch) oraz ślepych miotów psów i kotów, 

3) balań diagnostycznych, w tym szczepień oraz le
czmia zwierząt, na pod.stawie decyzji Ministra Rol
nictwa i Gospodarki Zywnościowej, w przypad
ka/h gdy zarządzenie tych czynności będzie mieć 
na celu ograniczenie zasięgu lub skutków zaraźli
w',Ch i zakaźnych chorób zwierząt albo zdobycie 

odpowiednich doświadczeń praktycznych w zwal
czaniu tych chorób. 

§ 31. 1. Dotacjami, o których mowa w § 29 i 30, dys
ponują i rozliczają : Minister Rolnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej oraz wojewódzcy lekarze weterynarii. 

2. Dotacje są przekazywane przez Ministra Rolnic
twa i Gospodarki Zywnościowej, na podstawie zesta
wień wykonanych zadań oraz poniesionych kosztów 
zakupu i utrzymania stałej rezerwy biopreparatów 
oraz gospodarki ich zasobami - Państwowemu Insty
tutowi Weterynaryjnemu w Puławach oraz przez urzę
dy wojewódzkie - wojewódzkim zakładom weteryna
rii, jako dysponentom niższego stopnia. 

3. Wojewódzcy lekarze weterynarii dokonują bie
żącej oceny celowości i zasadności wykorzystywania 
oraz prawidłowości rozliczenia dotacji budżetowej. 

§ 32. Wojewódzkim zakładom weterynarii, stosują
cym zasady gospodarki finansowej dla zakładów bu
dżetowych, za wykonane usługi laboratoryjne w zakre
sie regulowanym rozporządzeniem przysługują stawki 
dotacji określone w dziale II załącznika nr 8 i w załącz
niku nr 9 do rozporządzenia. 

§ 33. Dotacje określone w części 83 - Rezerwy ce
lowe ustawy budżetowej na rok 1995 - są przeznaczo
ne na ponoszone koszty: 

1) szczepień profilaktycznych przeciwko wściekliźnie 
lisów i innych mięsożernych zwierząt dziko żyją
cych, zarządzanych przez Min istra Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej, 

2) likwidacji skutków nieprzewidzianych epizootii wy
magających dofinansowania wojewódzkich zakła
dów weterynarii zwalczających te choroby, 

3) badań laboratoryjno-diagnostycznych zleconych 
do wykonania zakładom higieny weterynaryjnej 
lub wojewódzkim weterynaryjnym laboratoriom 
diagnostycznym z terenu innych województw. Ba
dania wykonywane na potrzeby macierzystego 
województwa są finansowane ze środków budże
tu województwa, 

4) badań zleconych do wykonania wojewódzkim za
kładom weterynarii w zakresie pozostałości biolo
gicznych, chemicznych i leków weterynaryjnych 
w produktach spożywczych pochodzenia zwierzę
cego oraz tkankach i płynach ustrojowych zwierząt 
rzeźnych zgodnie z programem .ustalonym przez 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej. 

§ 34. Wojewódzkie zakłady weterynarii otrzymane 
dotacje rozliczają według odrębnie ustalonego wf:oru 
rozliczeń przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zyw
nościowej z urzędami wojewódzkimi w okresach: 

1) za I półrocze - do dnia 31 lipca 1995 r., 

2) za 1995 r. - do dnia 20 stycznia 1996 r. 
Wojewódzkie zakłady weterynarii kopie rozli~zeń 
przekazują Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Zyw
nościowej. Nie wykorzystane dotacje według stanu 
na dzień 31 grudnia 1995 r. przekażą do dnia 20 stycz
nia 1996 r. na rachunek wojewody. 
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Rozdział 6 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie kosz
tów monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rol
niczych i spożywczych oraz zasady i tryb ich udziela-

nia 

§ 35. 1. Dotacje na monitoring jakości gleb, roślin, 
produktów rolniczych i spożywczych są przeznaczone 
na dofinansowanie kosztów oznaczania parametrów: 
gleby, jakości żywności, produktów rolnych oraz śro
dowiska ich produkcji i przetwarzania, według stawek 
określonych w załączn iku nr 10 do rozporządzenia . 

2. Dotacje przysługują podmiotom gospodarczym, 
którym Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Sku
pu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych , zwany dalej 
"Głównym Inspektoratem" , zleci wykonanie zadań 
w zakresie określonym w ust. 1. 

3. W ramach środków przewidzianych w budże
cie państwa na wykonanie zadań, o których mowa 
w ust. 1, Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnościo
wej przekazuje Głównemu Inspektoratowi kwotę 1/1~ . 
planowanej rocznej dotacji na te zadania. Dotacja ta 
powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należ
nych dotacji w grudniu 1995 r. Głównemu Inspektora
towi dotacje są przekazywane w okresach miesięcz
nych po przedstawieniu rozliczenia w ciągu 25 dni po 
upływie każdego miesiąca. Rozliczenie dotacji spraw
dza i potwierdza pod względem merytorycznym, for
malny.m i rachunkowym Minister Rolnictwa i Gospo
darki Zywnościowej . Roczne rozliczenie jest składane 
przez Główny Inspektorat do dnia 20 stycznia 1996 r. 
Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dota
cji według stanu na dzień 31 grudnia 1995 r. należy 
przekazać do dnia 20 stycznia 1996 .r. na rachunek Mi
nisterstwa Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej . 

4. Podmiotom gospodarczym, którym wojewoda, 
w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem, zleci reali
zację na terenie województwa zadań, o których mowa 
w ust. 1, mogą być wypłacane dotacje na wykonanie 
tych zadań, według stawek określonych w załączniku 
nr 10 do rozporządzenia, ze środków budżetu wojewo
dy. 

Rozdział 7 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie prac 
geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 

oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 36. 1. Wojewódzkim biurom geodezji i terenów 
rolnych za wykonanie zadań statutowych w zakresie: 

1) scalania i wymiany gruntów, opracowania doku
mentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczy
stych po scaleniu i wymianie gruntów (ustawa 
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie grun
tów - Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198 i z 1994 r. Nr 127, poz. 627), 

2) kontroli terenowej i aktualizacji ewidencji gruntów, 
aktualizacji operatów ewidencji gruntów, odno
wienia operatów ewidencji gruntów, opracowania 
map dla celów odnowien ia ewidencji gruntów, za 
kładania ewidencji gruntów (część opisowa) na te
renach wiejskich w systemie informatycznym 
w powiązaniu z księgami wieczystymi, moderniza
cji map ewidencji gruntów w systemie informa-

tycznym (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 i 
z 1991 r. Nr 103, poz. 446), 

3) ponownej gleboznawczej klasyfikacji: gruntów 
zmeliorowanych, gruntów zrekultywowanych 
i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków 
rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów, np. przy scaleniu i wymianie gruntów 
(rozporządzenie Rady Ministrów z dni:! 4 czerwca 
1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntcw - Dz. U. 
Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. ~1 i z 1972 r. 
Nr 49, poz. 317), 

4) kartografii gleb - mapy glebowo-rolni;ze, aktuali
zacji lub odnowienia map glebowo-rohiczych (za
rządzenie nr 115 Ministra Rolnictwa z chia 28 lipca 
1964 r. w sprawie organizacji prac gle ~oznawczo
i rolniczo-kartograficznych - Dz. Ur. Min . RoI. 
Nr 19, poz. 121), 

5) opracowania dokumentacji geodezyjne. na grunty 
zmeliorowane (tereny konkurencyjne) dl naliczenia 
opłat melioracyjnych i ustalenia nOWEllO podatku 
rolnego (ustawa z dnia 24 października 194 r. - Pra
wo wodne - (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 380 r. Nr 3, 
poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 rN r 26, poz. 
139 i Nr 35, poz. 192 z 1990 r. Nr 34, poz.198 i Nr 39, 
poz. 222 z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 7, poz. 335, 
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 7, poz. 96 
i z 1995 r. Nr 47, poz. 243), zwana dalej Prwem wod
nym, i ustawa z dnia 15 listopada 1984 ro podatku 
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z )94 r. Nr 1, 
poz. 3), 

6) opracowania dokumentacji geodezyjneiwiązanej 
z rekultywacją na cele rolne gruntów zdwastowa
nych i zdegradowanych w wyniku dzi.ania nie
znanych sprawców, w tym dokumentac'technicz
nej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. cochronie 
gruntów rolnych i leśnych - Dz. U. Nr 11 poz. 78), 

7) opracowania dokumentacji geodezyjn działek 
gruntów pod budynkami i działek gruntó\ pozosta
wionych rolnikom do dożywotniego uitkowania 
(ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubelieczeniu 
społecznym rolników - Dz. U. z 1993 r. ~ 71, poz. 
342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1995 r. Nr 4, oz. 17), 

8) opracowania dokumentacji geodezyjn!urządze
niowej dotyczącej granicy polno-leśne (ustawa 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach - łz. U. Nr 
101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i 1\ 54, poz. 
254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, pz. 627), 

9) opracowania części rolnej miejscowego danu za
gospodarowania przestrzennego, spolądzenia 
planów urządzeniowo-rolnych wsi i gospdarstw 
rolnych w powiązaniu między innymi ZJchroną 
i kształtowaniem środowiska oraz ochroą grun
tów rolnych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 ro zago
spodarowaniu przestrzennym - Dz. U. N/89, pOJ; 
415), 

10) opracowania dokumentacji geodezyjnej Il9rucho
mości rolnych Państwowego Funduszl Ziemi 
przekazywanych do Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (ustawa z dnia 19 paźctiernika 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościlmi rol
nymi Skarbu Państwa oraz o zmianie ni9<tórych 
ustaw - Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299) 
przysługuje dotacja w wysokości wyn kającej 

z liczby zadań i stawek dotacji określonycl w za-
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łączniku nr 11 do rozporządzenia z uwzględnieniem 
ust. 2-5. 

2. Wojewoda, w uzasadnionych wypadkach, może 
w drodze przetargu zlecić podmiotom gospodarczym 
wykonanie zadań wymienionych w ust. 1 pkt 10. Staw
ki za wykonanie zadania ustalone w wyniku przetargu 
nie mogą być wyższe niż określone w załączniku nr 10 
do rozporządzenia. 

3. Do prac związanych ze scaleniem i wymianą 
gruntów, kontrolą terenową i aktualizacją ewidencji 
gruntów oraz opracowaniem map dla celów odnowie
nia ewidencji gruntów, stawkę dotacji, określoną w za
łączniku nr 11 do rozporządzenia, w województwach: 

1) bielskim, krośnieńskim i nowosądeckim, z uwagi 
na dużą szachownicę gruntów i warunki terenowe 
- stosuje się ze współczynnikiem 2,2, 

2) krakowskim, przemyskim, rzeszowskim i tarnow
skim - stosuje się ze współczynnikiem 1,9, 

3) częstochowskim, jeleniogórskim, katowickim, kie
leckim, lubelskim, piotrkowskim, siedleckim, tar
nobrzeskim, wałbrzyskim i zamojskim - stosuje 
się ze współczynnikiem 1,5. 

4. Do prac związanych z odnowieniem operatu 
ewidencji gruntów, zakładaniem ewidencji gruntów 
i budynków na terenach wiejskich w systemie infor
matycznym w powiązaniu z księgami wieczystymi, 
wykonywanych w województwach, gdzie średnia po
wierzchnia działki wynosi powyżej 2,5 ha - stosuje 
się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 11 do roz
porządzenia ze współczynnikiem 1,5. 

5. Do prac związanych z klasyfikacją gruntów wyko
nywanych w miastach na mapach wielkoskalowych -
stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 11 
do rozporządzenia, ze współczynnikiem 1,4 dla skali 
1:500 i ze współczynnikiem 1,2 dla skali 1:1000. 

6. Dla obszarów leśnych objętych scaleniem i wy
mianą gruntów, na których szacuje się drzewostan -
stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 11 
do rozporządzenia ze współczynnikiem 1,25. 

§ 37. Dotacje, o których mowa w § 36, są wypłaca
ne w ramach środków budżetowych zaplanowanych 
na ten cel w budżetach wojewodów, dział 40 - rolnic
two. 

§ 38. 1. Dotacje, o których mowa w § 36, są przeka
zywane w okresach miesięcznych po przedstawieniu 
rozliczenia w ciągu 25 dni po upływie każdego miesią
ca. 

2. Na realizację zadań, o których mowa w § 36, zo
stanie przekazana kwota stanowiąca 1/12 planowanej 
rocznej dotacji na te zadania; kwota ta powinna być 
rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za 
grudzień 1995 r. 

3. Rozliczenia dotacji są sprawdzane i zatwierdza 
ne pod względem merytorycznym, formalnym i ra 
chunkowym przez wojewodę. Jeden egzemplarz roz
liczenia je.st przesyłany Ministrowi Rolnictwa i Go
spodarki Zywnościowej za I półrocze 1995 r. - do 
dnia 31 lipca 1995 r., za rok 1995 - do dnia 20 stycz
nia 1996 r. 

4. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty 
dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1995 r., na
leży przekazać do dnia 20 stycznia 1996 r. na rachunek 
wojewody. 

Rozdział 8 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie nawo
zów wapniowych z produkcji podstawowej i z pozy

sku lub do transportu nawozów z pozysku 

§ 39. 1. Dotacje przysługują do nawozów wapnio
wych i wapniowo-magnezowych o wymogach okre
ślonych w Polskich Normach: 

1) PN-93/C-87007/02 " Nawozy sztuczne wapniowe", 
odmian (symboli) od 01 do 09, 

2) PN-88/C-87006/02 "Nawozy sztuczne wapniowo
-magnezowe", odmian (symboli) od 301 do 308, 
401 i od 501 do 504, 

na które podmiot gospodarczy, ubiegający się o do
tację, posiada zgodę na dopuszczenie tych nawozów 
do obrotu i stosowania w rolnictyvie, wydaną przez 

. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej oraz 
ważny dla danej partii, nie większej niż 2.000 ton 
atest (zaświadczenie), wystawiony przez właściwą 
okręgową stację chemiczno-rolniczą, zawierający na
zwę i symbol odmiany danego rodzaju wapna nawo
zowego oraz stwierdzający zgodność jego parame
trów z warunkami dopuszczenia do obrotu i stoso
wania w rolnictwie. 

2. W razie wystąpienia opadów atmosferycznych 
mających wpływ na wilgotność danego nawozu 

wapniowego - atest zgodności danej partii wapna 
nawozowego z wymogami obowiązującej normy po
winien być powtórzony. 

§ 40. 1. Podmiotom gospodarczym, produkującym 
lub pozyskującym nawozy wapniowe, przysługuje do
tacja do każdej tony tych nawozów odpowiadających 
wymogom określonym w § 39 i sprzedanych produ
centom rolnym - bezpośrednio lub za pośrednic
twem jednostki handlowej z pominięciem składowa
nia w magazynie - do wysiewu na użytkach rolnych 
i gruntach pod stawami, w wysokości 38 zł za tonę 
czystego składnika CaO i 69 zł za tonę czystego skład
nika MgO w masie towarowej wapna nawozowego, 
z zastrzeżeniem § 42 i 44. Ilość czystego składnika ob
licza się według minimalnych zawartości tych składni
ków dla danej odmiany (symbolu) wapna nawozowe
go. 

2. Dotacja według stawek wymienionych w ust. 1 
do nawozów wapniowych określonych w § 39 ust. 1 
pkt 1 - odmian (symboli) od 01 do 05 i w § 39 ust. 1 
pkt 2 - przysługuje podmiotom gospodarczym pro
dukującym te nawozy również przy sprzedaży jednost
kom handlowym do magazynu. 

3. Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 2, 
zobowiązany jest do zawarcia z jednostką handlową 
umowy, w której między innymi: 

1) zastrzeże się sprzedaż nawozów wapniowych do 
wysiewu na użytkach rolnych i gruntach pod sta
wami, 



, 
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2) zobowiąże się jednostkę handlową do sporządze
nia i przekazania podmiotowi gospodarczemu, 
w okresach nie dłuższych niż trzy miesiące od za
kupu nawozów wapniowych, wykazu rolników, 
którym sprzedano te nawozy, 

3) określi się warunki i terminy zwrotu równowarto
ści dotacji, o którą obniżono cenę nawozów wap
niowych sprzedanych jednostce handlowej -
w przypadku sprzedaży tych nawozów na inne ce
le niż określone w pkt 1. 

4. W razie sprzedaży dotowanych nawozów wap
niowych przez jednostkę handlową na inne cele niż 
wymienione w ust. 3 pkt 1 - producent jest zobowią
zany do skorygowania kwoty dotacji przy jej rozlicza
niu z izbą skarbową za miesiąc następny o kwotę do
tacji podlegającej zwrotowi. 

5. Dotacja, o której mowa w ust. 1, od dnia ogło
szenia rozporządzenia przysługuje do sprzedanych 
producentom rolnym nawozów wapniowych w ilości 
nie przekraczającej dawki 6 ton czystego składnika 
CaO w przeliczeniu na 1 ha, z zastrzeżeniem § 41 ust. 
2 i § 44 ust. 2. 

§ 41. 1. W 1995 r. dotacja do nawozów wapnio
wych odmian (symboli) od 06 do 09 może być rozlicza
na według zasad określonych w § 40 ust. 1 - za czy
sty składnik CaO lub w § 42 - za tonokilometr. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje 
również podmiotowi gospodarczemu, pozyskującemu 
lub transportującemu nawozy wapniowe o symbolach 
od 06 do 09, do wysiewu na użytkach rolnych i grun
tach pod stawami własnego gospodarstwa, jednak do 
ilości nie większej, niż to wynika z norm zużycia zale
canych przez właściwą terytorialnie okręgową stację 
chemiczno-rolniczą dla danego gospodarstwa. 

3. Podmiot gospodarczy, pozyskujący lub trans
portujący nawozy wapniowe, składa wniosek o dota
cje w izbie skarbowej do dnia 20 stycznia 1995 r., na 
której terenie mieści się siedziba podmiotu pozyskują
cego nawozy wapniowe. Jeżeli wniosek o dotację 
składa podmiot gospodarczy transportujący nawozy 
wapniowe, powinien ten podmiot uprzednio uzgodnić 
wybór zasady dotowania nawozów wapniowych, we
dług zasad określonych w ust. 1, z podmiotem gospo
darczym pozyskującym te nawozy. 

4. Izba skarbowa ustala obowiązującą zasadę doto
wania nawozów wapniowych, o których mowa w ust. 1, 
oraz informuje o tym zainteresowane podmioty go
spodarcze. 

§ 42. 1. Dotacja do sprzedanych nawozów wapnio
wych odmian (symboli) 06 do 09 przysługuje podmio
tom gospodarczym pozyskującym lub transportują
cym te nawozy wapniowe do producentów rolnych 
w celu wysiewu na użytkach rolnych i gruntach pod 
stawami. Dotacja jest wypłacana podmiotom gospo
darczym ustalonym przez izbę skarbową według staw
ki 17 groszy za jeden tonokilometr transportowanego 
wapna nawozowego. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest naliczana za 
odległość od najbliżej położonego miejsca czynnego 
pozysku lub produkcji tych nawozów do miejsca ich 

wyładunku u odbiorcy, przy czym maksymalna odle
głość, na którą przysługuje dotacja, wynosi: 

1) 50 km - przy transporcie wapna defekacyjnego, 
2) 100 km - przy transporcie pozostałych odmian 

wapna nawozowego, z tym że za odległość prze
kraczającą 80 km stawka za tonokilometr wynosi 
połowę stawki określonej w ust. 1. 

§ 43. 1. Za sprzedaż nawozów wapniowych, o któ
rych mowa w § 40 ust. 1 i w § 42 ust. 1, rozumie się 
zrealizowane dostawy tych nawozów potwierdzone 
fakturą, rachunkiem uproszczonym lub innym dowo
dem sprzedaży zawierającym informację o cenie 
sprzedaży nawozów wapniowych. 

2. Przez cenę sprzedaży, o której mowa w ust. 1, ro
zumie się cenę płaconą przez nabywcę nawozów wap
niowych lub w jego imieniu przez właściwy organ na 
podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem pod
miotów gospodarczych produkujących, pozyskują
cych lub transportujących te nawozy. 

§ 44. 1. W miejscowościach, objętych wapnowa
niem regeneracyjnym, w których ponad 50% po
wierzchni gleb właściwa okręgowa stacja chemiczno
-rolnicza uznała za bardzo kwaśne - stawki dotacji, 
o których mowa w § 40 ust. 1 i w § 42 ust. 1, podwyż
sza się o 10%. Podwyższenie stawek dotacji dotyczy 
dotacji naliczanej według zawartości czystego składni
ka CaO i MgO oraz naliczanej za tonokilometr trans
portowanych nawozów wapniowych. 

2. Podwyższona dotacja przysługuje podmiotowi 
gospodarczemu tylko wówczas, gdy dany nawóz wap
niowy został dostarczony i sprzedany, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem jednostki handlowej, z pominię
ciem składowania w magazynie, do gospodarstw rol
nych położonych w miejscowościach, o których mowa 
w ust. 1, w ilościach nie przekraczających dawek dla 
danej miejscowości, zalecanych przez właściwą tery
torialnie okręgową stację chemiczno-rolniczą, i po ce
nie odpowiednio obniżonej o podwyższoną o 10% 
stawkę dotacji . 

3. Wykaz miejscowości, o których mowa w ust. 1, 
sporządzają właściwe terytorialnie okręgowe stacje 
chemiczno-rolnicze i przekazują do ośrodków doradz
twa rolniczego, izb skarbowych i wójtów (burmi
strzów, prezydentów miast). 

§ 45. 1. Podmioty gospodarcze zainteresowane ko
rzystaniem z dotacji, o których mowa w § 40, 42 i 44, 
przed rozpoczęciem działalności objętej dotowaniem, 
składają wniosek o dotowanie w danym roku do wła
ściwej terytorialnie izby skarbowej oraz uzgadniają 
z tą izbą sposób udokumentowania i ewidencjonowa
nia tej działalności . 

2. Właściwą terytorialnie izbą skarbową do wypła
ty dotacji jest izba skarbowa, na której terenie znajdu
je się siedziba podmiotu gospodarczego produkujące
go lub pozyskującego nawozy wapniowe objęte doto
waniem. 

3. Izba skarbowa określa, dla podmiotu gospodar
czego ubiegającego się o dotację, plan dotacji na da
ny rok, w ramach środków budżetowych przyznanych 
na ten cel izbie skarbowej. 
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4. Dotacje są wypłacane podmiotom gospodar
czym przez izby skarbowe w okresach miesięcznych
po przedstawieniu przez te podmioty odpowiednich 
zestawień należnych dotacji i niezbędnej dokumenta
cji źródłowej, a w przypadku dotacji do nawozów wap
niowych z produkcji podstawowej - stwierdzenia, że 
podmiot ubiegający się o dotacje jest producentem 
tych nawozów - do wysokości określonego planu 
wynikającego z ustawy budżetowej na rok 1995. 

5. Podmioty gospodarcze otrzymujące dotacje do 
nawozów wapniowych mogą we właściwej izbie skar
bowej uzyskać zaliczkę w wysokości do 1/12 planowa
nej na 1995 r. kwoty dotacji. Zaliczkę rozlicza się, a nie 
wykorzystaną zwraca najpóźniej do dnia 31 grudnia 
1995 r., a w wypadku zaprzestania w ciągu roku pro
wadzenia działalności dotowanej, zaliczkę zwraca się 
przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym 
dotacja przysługiwała. 

Rozdział 9 

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

udzielania 

§ 46. 1. Z dotacji przeznaczonej na chemizację 
rolnictwa są dofinansowywane koszty prac w zakre
sie: 

1) chemizacji rolnictwa, 

2) ochrony roślin. 

2. Dotacje na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
przysługują Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Wesołej k. Warszawy oraz jej oddziałom na dofinan
sowanie kosztów realizacji zadań , określonych w za
łączniku nr 12 do rozporządzenia, a także zadań kon
trolnych zleconych przez Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Żywnościowej. 

3. Dotacje na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
przysługują Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu 
na dofinansowanie kosztów realizacji zadań określo
nych w załączniku nr 13 do rozporządzenia, a także 
podmiotom 9ospo9arczym, którym Minister Rolnic
twa i Gospodarki Zywnościowej zleci wykonanie za
dań z zakresu ochrony roślin innych niż określone 
w załączniku nr 13 do rozporządzenia - w wysokości 
i na warunkach ustalonych w zawartych umowach 
o wykonanie tych zadań. 

4. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Weso
łej k. Warszawy oraz Instytutowi Ochrony Roślin w Po
znaniu są przekazywane dotacje w okresach miesięcz
nych po przedstawieniu rozliczenia w ciągu 25 dni po 
upływie każdego miesiąca. Rozliczenia dotacji spraw
dza i potwierdza pod względem merytorycznym, for
malnym i rachunkowym Minister Rolnictwa i Gospo
darki Żywnościowej. 

5. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Weso
łej k. Warszawy, w celu zapewnienia środków na reali
zację zadań, zostanie przekazana kwota do wysokości 
1/3 planowanej rocznej dotacji, która zostanie rozliczo
na w okresie od września do grudnia 1995 r. Nie wyko-

rzystane środki budżetowe, według stanu na dzień 31 
grudnia 1995 r., należy przekazać do dnia 20 stycznia 
1996 ~. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospo
darki Zywnościowej .. 

§ 47. Okręgowej Stacji, o której mowa w § 46 
ust. 2, z tytułu nadzoru nad działalnością okręgo
wych stacji chemiczno-rolniczych w zakresie agro
chemicznej obsługi rolnictwa, ochrony środowiska 
oraz bC!dań jakości płodów rolnych .przys~uguje do
tacja roczna w wysokości 103.000 zł. Dotacja przeka
zywana jest miesięcznie w wysokości 1/12 dotacji 
rocznej. . 

Rozdział 10 

Wysokość stawek dotacji na dofinansow~nie kosz
tów utrzymania urządzeń melioracji podstawowych 

oraz zasady i tryb ich udzielania . 

§ 48. 1. Podmiotom gospodarczym, którym woje
wódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych zleci za
danie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych, o których mowa wart. 91 
Prawa wodnego, przysługuje dotacja na pokrycie 
kosztów wykonania tego zadania. 

2. Umowy na wykonanie zadań, o których mowa 
w ust. 1, są zawierane na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645) . 

§ 49. Dotacja, o której mowa w § 48, jest wypłaca
na przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych. 

§ 50. Przepisy § 48 i 49 stosuje się do urządzeń 
melioracji wodnych, o których mowa w § 12 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. 
w sprawie melioracji wodnych (Dz. U. Nr 40, poz. 173). 

Rozdział 11 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie kosz
tów realizacji zadań melioracyjnych przez spółki wod

ne oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 51. 1. Spółki wodne, wykonujące konserwacje 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, mogą 
otrzymać od wojewody dotacje, o których mowa 
w § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 
1979 r. w sprawie spółek wodnych i ich związków (Dz. 
U. Nr 17, poz. 109 i z 1984 r. Nr 19, poz. 87). 

2. Wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1, jest 
ustalana i wypłacana przez wojewodę na podstawie 
imiennych wniosków spółek wodnych, pozytywnie za
opiniowanych przez organy sprawujące nadzór nad 
ich działalnością lub jednostki, którym powierzono ten 
nadzór. W odniesieniu do spółek wodnych konserwu
jących urządzenia melioracyjne nawadniające jest nie
zbędna pozytywna opinia organów sprawujących 
nadzór w przedmiocie nawodnień przeprowadzonych 
w roku poprzednim. 

§ 52. 1. Z dotacji mogą być dofinansowane koszty 
opracowania projektów i dokumentacji obiektów bu
dowlanych i urządzeń wodnych, o których mowa 
w § 23 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 51 
ust. 1. 
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2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są ustalane 
i wypłacane wojewódzkim zarządom melioracji i urzą
dzeń wodnych przez wojewodę. 

§ 53. Dotacje, o których mowa w § 51 i 52, są pla
nowane, ustalane i wypłacane przez wojewodę w ra
mach środków budżetowych przeznaczonych na ten 
cel. 

Rozdział 12 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie kosz
tów ogrzewania warsztatów szkolnych gospodarstw 
pomocniczych szkół rolniczych, wykorzystywanych 
na cele dydakt yczne oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 54. 1. Gospodarstwom pomocniczym szkół rolni 
czych przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów 
ogrzewania powierzchni wykorzystywanej do celów 
dydaktycznych w wysokości: 

1) 5,70 zł w I półroczu 1995 r., 

2) 6,00 zł w II półroczu 1995 r. 
: za 1 m2 powierzchni. 

., 2. Przez powierzchnię wykorzystywaną do celów 
dydaktycznych, o której mowa w ust. 1, rozumie się 
powierzchnię ogrzewanych pomieszczeń gospo
darstw pomocniczych, przeznaczonych dla uczniów 
odbywających praktyczną naukę zawodu, oraz po
wierzchnię wydzielonych pomieszczeń socjalnych i sal 
wykładowych należących do gospodarstw pomocni
czych. 

. 3. Za pod stawę do naliczenia dotacji w I półroczu 
Rfzyjmuje się powierzchni ę według stanu na dzień 1 
stycznia 1995 r., a w II półroczu - według stanu na 
dzie ń 1 lipca 1995 r., z tym że powierzchnia ta, liczona 
na jednego ucznia odbywającego praktyczną naukę 
zawod u, według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r., nie 
~oż~ przekrocżyć: 

1) w obiektach szklarniowych i inwentarskich - 4 m2 , 

2), w warsztatach mechan icznych - 8 m2. 

4. Dotacja w 1995 r. nie może być wyższa niż ponie
sione koszty ogrzewania powierzchni, o których mowa 
w ust. 2. 

§ 55. 1. Szkoły rolnicze - dysponenci II stopnia 
środków budżetowych przesyłają do Ministra Rolnic
twa i Gospodarki Zywności owej zbiorcze wyliczenie 
należnych dotacji dla szkół - dysponentów III stopnia 
według wzoru określonego odrębnie: 

1) na I półrocze - do dnia 30 marca 1995 r., 

: 2) na II półrocze - do dnia 30 lipca 1995 r. 

. 2. Wy'płaty dotacji gospodarstwom pomocniczym 
dokonują za I i II półrocze - w II półroczu szkoły -
dysponenci II stopnia, po otrzymaniu środków.budże
towych od Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno
ściowej. 

3. Dysponenci III i II stopnia opracowują roczne 
rozliczenia należnych dotacji według wzoru określone
go przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej i przedkładają dysponentom wyższego stopnia 
w terminie: 

1) dysponenci II I stopnia - do dnia 10 stycznia 
1996 r., 

2) dysponenci II stopnia - do dnia 20 stycznia 1996 r. 

4. Nadpłaty dotacji przekazuje się w terminie, 
o którym mowa w ust. 3, dysponentom wyższego 
stopnia, jeżeli nadpłata jest przekazywana w danym 
roku , lub na konto dochodów jednostki budżetowej 
(dysponenta III stopnia), jeżeli nadpłata jest przekazy
wana w 1996 r. 

Rozdział 13 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie nakła
dów inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia wsi 
w wodę i budowy urządzeń ściekowych oraz zasady 

i tryb ich udzielania 

§ 56. 1. Dotacje mogą być udzielane na dofinanso
wanie nakładów inwestycyjnych poniesionych 
w 1995 r. na zaopatrzenie wsi w wodę i budowę urzą
dzeń ściekowych. 

2. Dotacja na inwestycje w gminie w zakresie: 

1) zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, 

2) kanalizacji wsi, 

3) oczyszczalni ścieków na wsi 

może być przyznana wyłącznie na wspomaganie in
westycji kontynuowanej w kwocie nie przekraczają
cej wielkości wydatkowanych na tę inwestycję środ
ków finansowych gminy, w tym środków finanso
wych wpłacanych do gminy przez komitety społecz
ne i rolników, w roku dotowania . 

3; Dotacje mogą być udzielane na dofinansowanie 
do 50% kosztów budowy jednego punktu czerpalnego 
wody we wsiach, w których występuje stały lub okre
sowy (co najmniej 3-miesięczny) brak wody. 

4. Dotacja na modernizację stacji uzdatniania wo
dy wybudowanych przed 1975 r. może być przyznana 
w wysokości nie przekraczającej 50% środków wydat
kowanych na ten cel w roku dotowania. 

5. Dotacja do wybudowanej oczyszczalni ścieków, 
służącej jednemu lub grupie gospodarstw rolnych, 
może być przyznana przez wojewodę po uzyskaniu po
zytywnej opinii gminy i przedłożeniu rachunków. Wy
sokość dotacji nie może przekraczać 50% wartości za
kupionych urządzeń i materiałów wbudowanych w ra
mach inwestycji zrealizowanej w roku dotowania. 

6. Dotacje, o których mowa w ust. 2-4, nie mogą 
być wykorzystane na inwestycje wynikające ze szkód 
górniczych oraz na inwestycje, które pozostają wła
snością Skarbu Państwa, z wyjątkiem Agencji Własno
ści Rolnej Skarbu Państwa. 

7. Dotacje, o których mowa w ust. 2-5, mogą być 
przyznane, jeżeli projekt dotowanego przedsięwzięcia 
uzyskał pozytywną opinię wojewódzkiego zarządu 
melioracji i urządzeń wodnych. 

8. Realizacja dotowanych inwestycji w zakresie za
opatrzenia wsi w wodę i budowę urządzeń ściekowych 
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następuje w trybie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. 
o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 
i Nr 130, poz. 645) . 

9. Dotacje, z wyjątkiem dotacji , o której mowa 
w ust. 5, są przekazywane gminom sukcesywnie przez 
wojewodę na wniosek wojewódzkiego zarządu melio
racji i urządzeń wodnych, po uprzednim sprawdzeniu 
rachunków (faktur) dokumentujących poniesione na
kłady inwestycyjne, z tym że dotacje te nie mogą prze
kroczyć kwot wyn i kających z art. 21 ust. 4 ustawy 
z dn ia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. 
Nr 129, poz. 600 i z 1994 r. Nr 105, poz. 509) . 

10. Dotacje, o których mowa w ust. 2-5, powinny 
być rozliczone do dnia 20 stycznia 1996 r. według sta
nu na dzień 31 grudnia 1995 r. 

11. Środki budżetowe , wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem lub nie wykorzystane, należy przeka
zać do dnia 20 stycznia 1996 r. na rachunek wojewody. 

12. Wqjewoda składa Ministrowi Rolnictwa i Go
spodarki Zywnościowej sprawozdanie z wykorzysta
nia dotacji w terminie do dnia 15 lutego 1996 r. 

Rozdział 14 

Wysokość stawek dotacji na dofinansowanie nakła
dów inwestycyjnych w zakresie melioracji wodnych 
podstawowych i szczegółowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem budowy urządzeń zwiększających 
retencję wody na potrzeby rolnictwa oraz zasady 

i tryb ich udzielania 

§ 57. Dotacja na nakłady inwestycyjne w zakresie 
budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, 
o których mowa wart. 91 Prawa wodnego, jest prze
znaczona na następujące kierunki inwestowania : 

1) w zakresie melioracji podstawowych : 
a) poprawę ochrony terenów rolnych przed powo

dziami, 
b) dostosowanie urządzeń dla prawidłowego funk

cjonowan ia urządzeń szczegółowych , zwłaszcza 
w zakresie nawodnień , 

c) zwiększenie retencji wodnej na potrzeby rolnic
twa przez budowę urządzeń do p i ętrzenia i ma
gazynowania wody, 

d) uzupełnienie systemów melioracyjnych urzą

dzen iami określonymi w toku przeprowadzo
nych w latach 1990- 1993 przeglądów pod ką
tem tworzenia warunków dla zachowania rów
nowag i przyrodniczej, 

2) w zakresie melioracji szczegółowych: 
a) odbudowę i modern izację urządzeń , 

b) budowę urządzeń w dolinach, pod warunkiem 
zapewnienia nawodnień, 

c) wykonywanie drenowań w wypadkach uzasad
nionych rolniczym użytkowaniem gleb o dużych 
zdolnościach produkcyjnych; projekty odwod
nień w szczególności powinny być wnikliwie 
badane pod kątem wpływu na przyrodę i środo
wisko, a także uzgodnione z właściwymi służba 
mi wojewody, 

d) poprawę warunków ekologicznych na obiektach 
melioracyjnych. 

§ 58. Dotacje na inwestycje, o których mowa w § 57, 
są wypłacane przez wojewódzkie zarządy melioracji 
i urządzeń wodnych . Umowy na wykonanie zadań są 
zawierane na zasadach określonych w ustawie z dnia 
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 

. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645) . 

Rozdział 15 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 59. 1. Na uzasadn iony wniosek zainteresowa
nych jednost ek, w ramach posiadanych środków, 
stawka dotacji może być podwyższona do 20%. 

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
w ramach posiadanych środków, może zlecić wykona
nie ważnych zadań z zakresu określonego w § l, dla 
których nie ustalono w rozporządzeniu stawek · jed
nostkowych dotacji lub zasad dotowania . 

§ 60. Dotacje zaległe za 1994 r. są wypłacane 
w 1995 r. w ramach środków przewidzianych w usta
wie budżetowej na ten rok, jeżeli wnioski o ich wypła
tę zostały opracowane zgodnie z zasadami określony
mi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wy
sokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegóło
wych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r. (Dz. U. 
Nr 83, poz. 383 i Nr 98 poz. 478) . 

§ 61 . 1. Rozl iczenia dotacji za 1995 r. podmioty go" 
spodarcze są obowiązane przedłożyć w terminie do 
dnia 28 lutego 1996 r. , chyba że przepisy rozporządze
nia określają inne terminy rozliczenia . 

2. W wypadku pobrania dotacji w kwocie wyższej 
od należnej, kwoty dotacji nie należnych wraz z odset
kami, od dnia nieuzasadnionego pobrania, podlegają 
zwrotowi na rachunek bieżący: 

1) wydatków - odpowiednio, właściwej części bu
dżetu państwa lub izby skarbowej , jeżeli zwrot na
stąpił w roku , w którym dotacja została pobrana, 

2) dochodów - odpowiednio, części budżetu pań
stwa lub izby skarbowej , jeżeli zwrot nastąpił _po 
roku , w którym dotacja została pobrana z zastrze
żeniem pkt 3, 

3) dochodów budżetu państwa - odpowiednio we 
właściwym urzędzie skarbowym, jeżeli zwrot dota
cji następuje w wyniku kontroli skarbowej. 

3. W wypadku odmowy zwrotu nienależnej dotacji 
przez podmiot gospodarczy, jednostka udzielająca do
tacji jest obowiązana wystąpić do właściwego urzędu 
skarbowego w celu wydania decyzji administracyjnej 
dotyczącej zwrotu nienależnej dotacji. 

§ 62. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : 
R. Jagieliński 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dn ia 21 lipca 1995 r. (poz. 464) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ ZADAŃ, PUNKTÓW I STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO 
W PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

1. Za efektywność dotychczasowych prac hodowla
nych oraz za perspektywiczną wartość programu 
hodowlanego liczba punktów w hodowli roślin wy
nosi : 

1) w hodowli twórczej: 

a) roślin rolniczych jednorocznych : za każdą od
mianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu 
ostatnich 8 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 
31 grudnia 1994 r. - 6 punktów, 

b) roślin rolniczych wieloletnich : za każdą odmia
nę wpisaną do rejestru odm ian w ci ągu ostat
nich 10 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 
grudnia 1994 r. - 6 punktów, 

c) dla roślin warzywnych jednorocznych: za każdą 
odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu 
ostatnich 5 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 
31 grudnia 1994 r. - 6 punktów, 

d) dla roś li n warzywnych wieloletnich: za każdą 
odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu 
ostatnich 7 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 
31 grudnia 1994 r. - 6 punktów, 

e) dla roślin ozdobnych, z wyjątkiem gatunków: 
aster chiński , mieczyk, lewkonia - za każdą od
m ianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu 

ostatnich 5 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 
31 grudn ia 1994 r. - 3 punkty, 

f) dla gatunków roślin ozdobnych: aster chiński, 
mieczyk i lewkonia - za każdą odmianę wpisa
ną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 5 lat 
i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 
1994 r. - 1 punkt, 

g) za każdy ród będący w badaniach rejestrowych 
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych w dniu 31 grudnia 1994 r. 
- rośl i n rolniczych i warzywnych - 3 punkty, 
- roślin ozdobnych - 1 punkt, 

h) za hodowlę odpornościową - do 5 punktów, 

i) za każdy ród w dośw iadczeniach wstępnych 
istotnie lepszy od wzorca - 1 punkt, 

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

k) za stosowanie specjalistycznych technik ho
dowlanych - do 5 punktów, 

I) za prowadzenie doświadczeń wstępnych za 10 
obiektów x 4 powtórzenia: 
- dla roślin jednorocznych - 1 punkt, 
- dla roślin wieloletnich i warzyw do uprawy 

pod osłonami - 2 punkty, 

ł) za koordynację programów hodowlanych i dó
świadczeń międzystacyjnych gatunków rolni
czych - do 5 punktów, 

2) w hodowl i zachowawczej: 

a) za prowadzenie hodowli zachowawczej odmia
ny: 
- roślin rolniczych - 2 punkty, 
- roślin warzywnych - 1,5 punktu, 
- roślin ozdobnych, z wyjątkiem gatunków 

aster chiński, mieczyk, lewkonia - 1 punkt, 
- roślin ozdobnych gatunków: aster chiński , 

mieczyk, lewkonia - 0,5 punktu, 

b) dodatkowo 2 punkty przez okres dwóch lat po 
wpisaniu odmiany do rejestru, 

c) do 3 punktów za wartość gospodarczą odmiany 
wynikającą z repartycji w 1994 r., 

d) za stosowanie specjalistycznych technik ho
dowlanych - do 5 punktów, 

e) za wykonanie analiz odpornościowych - do 5 
punktów. 

2. Wartość jednego punktu stawki dotacji wynosi: 

4.500 zł dla roślin rolniczych, 
4.000 zł dla roślin ogrodniczych. 

3. Ustala się następujące współczynniki trudności: 

1) żyto -1,5 
2) pszenżyto -1,3 
3) pozostałe zboża -1 ,0 
4) kuku rydza -1,5 
5) ziemniak -1,8 
6) burak cukrowy -1,8 
7) burak pastewny -1,5 
8) pozostałe korzen iowe -0,5 
9) strączkowe -0,7 

10) trawy -0,5 
11 ) motylkowe drobnonasienne -0,5 
12) oleiste (rzepak, mak) -2,0 
13) inne oleiste -0,5 
14) warzywa -1,0 
15) rośliny ozdobne -0,4. 

4. Stawka dotacji na prowadzenie: 

1) sadów zrażnikowych i nasiennych wynosi: 

- dla sadów w wieku do dwóch lat - 5.400 zł/ha , 

- dla sadów w wieku powyżej dwóch lat 
2.400 zł/ha , 
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2) sadów i plantacji elitarnych - 10.800 zł/ha . gdzie: 

KWa - końcowa wartość odmiany, 
G - współczynnik określający wartość gatunku 5. Końcowa wartość odmiany: 

w roślinnej produkcji polowej, 

KWO= G x Bo 
IBo x (I+O,lw) 

Bo - wartość odmiany wewnątrz gatunku w skali 
1-9, 

w - liczba lat po zarejestrowaniu odmiany. 

STAWKI DOTACJI DO ROZPŁODNIKÓW 
Załącznik nr 2 

Lp. Rozpłodnik Rasa Klasa Stawka dotacji 
w złotych 

1 Ogier - I 3.000 
II 2.500 
III 1.900 

- sprzedany z hodowli terenowej do punktu kopulacyjnego 
lub do stada ogierów 

- sprzedany ze stadniny koni do punktu kopulacyjnego 
- sprzedany z punktu kopulacyjnego w wieku powyżej 6 lat 

do punktu kopulacyjnego działającego w innym rejonie 
hodowlanym 

2 Buhaj mleczna 
i mięsna 

- sprzedany do krycia naturalnego - 1.000 
- sprzedany do stacji hodowli i unasienniania zwierząt - 1.500 
- wykorzystywany w inseminacji przez stację hodowli i una-

sienniania zwierząt, odchowany we własnej wychowalni - 1.500 

3 Buhajek 

sprzedany do wychowalni buhajów lub umieszczony przez mleczna 
hodowcę we własnej wychowalni buhajów i mięsna - 400 

4 Knur - I 340 
II 290 
III 210 

- sprzedany do krycia naturalnego lub do wykorzystania S 600 
w inseminacji 

- sprzedany do stacj i hodowli i unasiel)niania zwierząt SI 400 

dotacja za klasę indeksu 1 160 
kojarzenia i oceny ojca na potomstwie *) - 2 130 

3 70 

5 Tryk polska 
owca górska I 280 
i wrzosówka II 230 

pozostałe I 330 
II 280 

dotacja do klasy I i II za wysoki indeks mleczności matki **) polska 
owca górska 70 

dotacja do klasy I za wysoki indeks selekcyjny**) pozostałe 100 

6 Kozioł 

wpisany do: 
- księgi głównej - - 220 
- księgi wstępnej - - 150 

*) Dotacja za klasę indeksu w okresie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia dotyczy knura, który 
uzyskał I, II lub III klasę wyceny hodowlanej; natomiast z dniem wejścia w życie rozporządzenia dotacja za klasę indek
su dotyczy knura, który uzyskał I, II lub S i SI klasę wyceny hodowlanej. Knur może uzyskać dotację za klasę indeksu 
kojarzenia lub oceny ojca na potomstwie albo równocześnie za oba indeksy. 

**) Dotacja za wysoki indeks dotyczy tryka sprzedanego do dalszej hodowli oraz pozostawionego na remont własnego 
stada. 
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Załącznik nr 3 

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
l (w zł za 1 sztukę) 

I. W stadach zachowawczych i stadach stanowiących rezerwę genetyczną 
1. Bydło rasy polskiej czerwonej i simentalskiej 300 
2. Trzoda chlewna 140 
3. Kury 15 
4. Gęsi 33 
5. Kaczki 33 
6. Owce-matki rasy: 

1) wrzosówka i świniarka 45 
2) plennej - fińska i olkuska 40 
3) leine, kent, texel, pomorska 45 
4) booroola 40 
5) romanowska 40 

7. Koniki polskie i hucuły 300 

II. W stadach zarodowych drobiu 
1. Kury mięsne i nieśne 
2. Indyki 
3. Kaczki 
4. Gęsi 

10 
23 
23 
23 

Załącznik nr 4 

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

DOTACJA 

Lp. Tytuł (podmiot gospodarczy) 

1 2 

Stada zachowawcze 
1 Trzody chlewnej rasy złotnickiej pstrej: 

1) Longin Kosiak - Ekologiczne Agrohodowlane Przedsiębiorstwo Handlowe EKO-
TYP Spółka z 0.0., Zdbowo, woj. pilskie 

2) Krzysztof Pejka, Chraplewo, woj. bydgoskie 
3) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Robakowo, woj . poznańskie 
4) Jan Wieła, Wąsowo, woj. poznańskie 
5) Bieganowo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BIEGROL Spółka z 0.0., So

kolniki, woj. poznańskie 
6) Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt 

Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, woj. suwalskie 

2 Drobiu: 
1) Akademia Rolnicza w Lublinie Stacja Doświadczalna w Felinie Katedra Biologicz

nych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 
- kur polbar 
- kur zielononóżka 

2) Hodowla Zarodowa Zwierząt Podzamcze Spółka z 0.0., woj. siedleckie 
- kur leghorn (G-99) 
- kur rhode island red (R-11) 
- kur sussex (S-66) 
- kur leghorn (H-22) 
- kur żółtonóżka (Ż-33) 
- kur zielononóżka (Z-11) 

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

Liczba zwierząt 
w sztukach 

3 

40 loch 
20 loch 
20 loch 
30 loch 

20 loch 

20 loch 

550 kur 
550 kur 

550 kur 
550 kur 
550 kur 
550 kur 
550 kur 
550 kur 

550 kur 



Dziennik Ustaw Nr 93 - 2311 - Poz. 464 

4) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie 
Wydział Zootechniczny 
Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej 

Katedra Drobiarstwa 
Doświadczalna Ferma Drobiu 
- gęsi biłgorajskiej 200 gęsi 

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa w Poznan iu 
- kaczek (A, A-l, A-2, A-3, P-8, P-9, P-33, K-2, Kh-l, 0-1 , Kho-l) 1.980 kaczek 
- gęsi (Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Su, Ga, Ro, Go, Po, SD-Ol, WD-02, ND-12, SŁ) 2.800 gęsi 
- kur (K-22, A-33) 1.100 kur 

6) Regina Jakuta, Łochów, woj . siedleckie 
- kur leghorn (L-44) 550 kur 

3 Owiec rasy wrzosówka: 
1) Zakłady Produkcyj no- Doświadczalne " Inwestroi IZ" Spółka z 0.0. , Czech nica, woj. 

wrocławskie 100 matek 
2) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, woj. skierniewickie, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 200 matek 
3) Irena i l3yszard Szu rwiłło Ferma Owiec, Kowalki, woj . suwalskie 500 matek 
4) Zenon Zwirkowski , Kleszczele, woj . białostockie 200 matek 
5) Instytut Zootechn iki 

Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Siejniku, w oj. suwalskie 200 matek 

4 Owiec rasy świniarka: 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Lasocin, woj . kieleckie 100 matek 

. 5 Owiec rasy leine: 
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Cerkwicy Spółka z 0.0. , Cerkwica, woj. szczecińskie 300 matek 

6 Owiec rasy pomorskiej: 
Ośrodek Hodowl i Zarodowej w Bobrownikach Spółka z 0.0. , Bobrowniki, woj. słup-
skie 350 matek 

7 Owiec rasy texel: 
Ośrodek Hodowli Zarodowej Skarbu Państwa w Waplewie, woj. elbląskie 100 matek 

8 Kon ików polskich: 
1) Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt 

Polskiej Akademii Nauk w Popieln ie, woj. suwalskie 60 
2) Stado Ogierów Skarbu Państwa w Sierakowie Wielkopolskim, woj. poznański e 40 " 3) Stadnina Koni Skarbu Państwa, Racot, woj. leszczyńsk ie 60 
4) Kombinat Rolno-Przemysłowy " Manieczki" Spółka z 0.0., woj. poznańskie 30 
5) Stad nina Koni Dobrzyniewo Spółka z 0 .0., woj . pilskie 40 

9 Hucułów: 
1) Stadnina Koni Huculskich Gładyszów Spółka z o. o ., woj . nowosądeckie 100 
2) Instytut Zootechniki 

Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rymanów z siedzibą w Odrzechowej, woj. 
krośnieńskie 30 

Uwaga: Liczby koników polskich i hucułów dotyczą łącznie: klaczy jednorocznych, 
dwuletnich, trzyletn ich i klaczy-matek, a w Stacji Badawczej Rolnictwa Eko-
logicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie - również 
ogierów używanych do rozpłodu w stadzie stajennym. 

Stada stanowiące rezerwę genetyczną 

10 Bydła ras mlecznych: 
- polskiej czerwonej: 

1) Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
w Jodłowniku, woj. nowosądeckie 200 krów 

2) Gospodarstwo Rolne Opactwa 0.0. Cystersów w Szczyrzycu, woj. nowosą-

deckie 60 krów 
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3) Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, woj. suwalskie 

- simentalskiej: 
1) Instytut Zootechniki 

Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rymanów z siedzibą w Odrzechowej. 
woj. krośnieńskie 

2) Ośrodek Hodowli Zarodowej Skarbu Państwa, Brzozów, woj. krośnieńskie 

11 Owiec ras plennych: 
- fińskiej: 

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

- booroola: 
Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, woj. warszawskie 

- olkuskiej: 
1) Akademia Rolnicza w Poznaniu 

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne, Złotniki, woj . poznańskie 
2) Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, woj. warszaw

skie 
3) Akademia Rolnicza w Lublinie 

Stacja Doświadczalna w Bezku, woj. chełmskie 
Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej 
Wydział Zootechniczny 

4) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, woj. skierniewickie, Szkoły Głów
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

5) Akademia Rolnicza w Krakowie 
Wydział Zootechniczny 
Stacja Doświadczalna Katedry Hodowli Owiec i Kóz 

- romanowskiej: 
Instytut Zootechniki 
Zootechniczny Zakład Doświadczalny, Pawłowice, woj. leszczyńskie 

12 Drobiu: 
1) Akademia Rolnicza w Krakowie 

Wydział Zootechniczny 
Stacja Doświadczalna Zakładu Hodowli Drobiu, woj. tarnowskie 
- gęsi zatorskiej (ZD-l) 

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa w Poznaniu 
- gęsi (Re, Ku) 

3) Eugeniusz Warszawski, Lubiewo, woj. bydgoskie 
- kaczek (P-44, P-55) 

4) Ośrodek Hodowli Kaczek Urszu:a i Franciszek Sroka, Nieciszów, woj . wrocławskie 
-kaczek(P-l1 , P-22) I 

Stada zarodowe: 
13 Drobiu: 

1) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa w Poznaniu 
- kur nieśnych (K-66, K-44, A-22, A-88, WJ-44, N-ll, P-ll) 
- kur mięsnych (CE-22, W-77, W-44) 
- kaczek (A-44, A-55, P-77, P-66) 

2) Stadnina Koni ..Iwno" Spółka z 0 .0. , woj. poznańskie 
- kur nieśnych (H-77, L-99, N-88, S-22, R-33) 

3) Zarodowa Ferma Kur w Mieni Spółka z 0.0., woj siedleckie 
- kur nieśnych (N-22, H-33, V-44, M-55) 

4) Zarodowa Ferma Kur Rszew Spółka z 0.0., woj. łódzkie 
- kur nieśnych (R-55, S-ll, S-55) 

5) Ośrodek Hodowli Indyków w Biesalu Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich "Indyk
poi" S.A. 
- indyków (M-22, J-22, J-33, J-44) 

6) Instytut Zootechniki ' 
Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej. woj. bydgoskie 
- gęsi (WD-l , WD-3) 

Poz. 464 

3 

100 krów 

190 krów 
100 krów 

120 matek 

80 matek 

15 matek 

10 matek 

10 matek 

40 matek 

40 matek 

60 matek 

650 gęsi 

1.300 gęsi 

1.300 kaczek 

700 kaczek 

11.550 kur 
4.950 kur 
2.600 kaczek 

8.250 kur 

6.600 kur 

4.950 kur 

2.600 indyków 

4.000 gęsi 
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Załącznik nr 5 

LICZBA OGIERÓW, NA KTÓRYCH UTRZYMANIE PRZYSŁUGUJE DOTACJA 

1. Stadom Ogierów Skarbu Państwa w: 2. Stadom Ogierów - Spółka z 0 .0 . : 

1) Braniewie 
2) Gnieźnie 
3) Kętrzynie 

- 85 sztuk 
- 125 sztuk 
- 100 sztuk 

1) w Bogusławicach - 145 sztuk 
2) w Łącku - 175 sztuk 
3) w Białce - 105 sztuk 

4) Klikowej - 170 sztuk 3. Zakładom Treningowym Skarbu Państwa w: 
5) Książu 
6) Łobezie 
7) Sierakowie 

- 90 sztuk 
- 105 sztuk 
- 130 sztuk 

1) Białym Borze 55 sztuk 
2) Kwidzynie 55 sztuk 

8) Starogardzie Gdańskim - 120 sztuk 4. HIPODROM Sopot Spółka z 0.0. 55 sztuk 

Załącznik nr 6 

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

Lp. Zadanie 
Stawka w zł za 1 sztukę 

miesięczna roczna 
1 2 3 4 

A Ocena zwierząt 

1 Krowy: 
1) rasy mlecznej 

- w gospodarstwie do 20 sztuk krów 6,80 81 ,60 
- w gospodarstwie od 21 do 50 sztuk krów 3,03 36,36 
- w gospodarstwie powyżej 50 sztuk krów 1,50 18,00 

2) rasy mięsnej 1,25 15,00 

2 Lochy w hodowli zarodowej: 
1) w gospodarstwie do 40 sztuk loch 

- produkującym knury i loszki 5,11 61 ,32 
- produkującym wyłącznie loszki 2,02 24,24 

2) w gospodarstwie powyżej 40 sztuk loch 
- produkującym knury i loszki 2,48 29,76 
- produkującym wyłącznie loszki I 1,43 17,16 

3 Owcy-maciorki stada podstawowego: 
- w gospodarstwie do 100 sztuk 0,90 10,80 
- w gospodarstwie powyżej 100 sztuk 0,29 3,48 

4 Kozy: 
- w gospodarstwie do 15 sztuk kóz 6,00 72,00 
- w gospodarstwie powyżej 15 sztuk kóz 3,00 36,00 

5 Samicy stada podstawowego zwierząt futerkowych: 
- w fermie o stadzie do 100 sztuk samic 0,50 6,00 
- w fermie o stadzie powyżej 100 sztuk samic 0,40 4,80 

6 Pszczół: 
- pasieka w ocenie terenowej 65,50 786,00 
- pasieka w ocenie testowej lub w ocenie terenowej na terenie rejo-

nów zachowawczych 198,00 2.376,00 

7 Drobiu: 
1) stado zarodowe: 41 ,60 499,20 

- ocena wstępna 16,60 199,20 
- ocena właściwa 25,00 300,00 

2) stado reprodukcyjne: 8,90 106,80 
- ocena wstępna 

, 
6,60 79,20 

- ocena właściwa 2,30 27,60 
3) ocena terenowa: *) 214,50 
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- ocena wstępna 
- ocena właściwa 

B Unasiennianie zwierząt 

1 Krowy i jałowicy nasieniem buhajów: 
1) wyprodukowanym w kraju od buhajów ras mlecznych i mięsnych: 

a) ocenionych metodą BLUP-Model Zwierzęcia lub stacjonarną i do
puszczonych do rozrodu przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt, 
oraz testowanych 

b) nie ocenionych, dopuszczonych do rozrodu przez Centralną Stację 
Hodowli Zwierząt: 
- ras mlecznych 
- ras mięsnych 

2) ras mlecznych i mięsnych, importowanym na wniosek Centralnej Sta
cji Hodow.li Zwierząt akceptowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Go
spodarki Zywnościowej 

2 Lochy: 
nasieniem knurów: 

- pochodzących z koja rzeń lub po ojcach pozytywnie ocen ionych 
w Stacj i Kontrol i Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej i posiada
jących klasę S lub I klasę indeksu oceny przyżyciowej 

- testowanych na potomstwie w stadach zarodowych lub posiadają
cych pozytywny indeks użytkowości rzeźnej trzody chlewnej 

- pozostałych, według wymagań określonych przez Cent ra l ną Stacj ę 
Hodowl i Zwierząt 

3 Klaczy: 

4 Owcy-maciorki: 
1) z synchro nizacją 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 

5 Kozy: 
1) z synchronizacją rui 
2) bez synchronizacj i rui 

6 Matki pszczelej: 
unasiennian ie (sztuczne i naturalne) w pasiekach stacji hodowl i i una
sienniania zwierząt, Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Szczecinie 
i Zespole Laboratoriów Biotechnologii i Rozrodu Centra lnej Stacji Ho
dowli Zwierząt w Parzniewie oraz wyprodukowanie każdej matki prze
znaczonej do rejonu zachowawczego przez Stację Hodowli 
i Unasienniania Zwierząt w Olecku i Zespół Laboratoriów Biotechnolo
gii i Rozrodu Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Parzniewie 

C Realizacja zadań z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich 
1 Centralna Stacja Hodowli Zwierząt 
2 Polski Związek Owczarski 

3 

Poz. 464 

4 

150,00 
64,50 

Stawka w zł za 1 sztukę 

do usługi 

3,00 

3,00 
3,00 

3,00 

na realizację 
programu 

oceny 
i selekcji 
buhajów 

8,70 

3,00 
5,00 

6,50 

Stawka w zł za 1 sztukę 

do usługi 

3,00 

3,00 

3,00 

do nasienia 

13,34 

19,90 

10,32 

25,00 

Stawka w z ł za 1 sztukę 
do usługi i nasienia 

6,00 . 
5,00 

- 2,40 
1,90 

16,00 
15,00 

26,15 

Stawka miesięczna w zł 
182.000,00 

4.273,00 

*) Dotacja za ocenę terenową drobiu wypłacana jest w pełnej wysokości stawki rocznej za wykonanie zadania . 
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Załącznik nr 7 

WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UPOWSZECHNIANIA DORADZTWA 
ROLNICZEGO 

Lp. Zadanie Stawka w zł 
1 2 3 
1 Szkolenie 180/1 osobodzień 
2 Organizowanie zespołowych form gospodarowania 1.300/1 zespół 
3 Pokazy i demonstracje 500/1 demonstracja lub pokaz 
4 Olimpiady, konkursy: 

1) o zasięgu krajowym 16.000/1 olimpiada lub konkurs 
2) o zasięgu makroregionalnym 12.000/1 olimpiada lub konkurs 
3) o zasięgu wojewódzkim 8.000/1 olimpiada lub konkurs 
4) o zasięgu gminnym lub rejonowym 5.000/1 olimpiada lub konkurs 

Załącznik nr 8 

DZIAŁ I. STAWKI PUNKTOWE ZA CZYNNOŚCI WETERYNARYJNE 

Lp. Rodzaj czynności 
Liczba punktów 

stawka obniżona') stawka normalna , 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 Pobranie 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 
Przy równoczesnym szczepieniu więcej niż jedną szczepionką, stawkę 
powiększa 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 

11 Odkażenie 1 m 2 powierzchni: 
1)do1000m2 0,5 
2) powyżej 1000 m2 0,3 
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12 Odkażenie 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) poza zakładem 300 

15 Eutanazja psa lub kota 100 

16 Eutanazja całego miotu (psa lub kota) 50 

* ) 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 s ię czynności u więcej niż: 
1) 50 sztuk koni i bydła , 
2) 200 sztuk świń i owiec, 
3) 1000 sztuk ptaków, piskląt lub ryb. 

DZIAŁ II. 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 Badanie bakteriologiczne w kierunku beztlenowców wraz z antybiogramem 250 

20 Badanie parazytologiczne 40 

21 Badan ie serologiczne: 
1) mikroaglutynacja bez względu na liczbę antygenów 40 
2) aglutynacja płytowa 20 
3) aglutynacja probówkowa 45 
4) odczyn antyglobulinowy 90 
5) próba merkaptoetanolowa 90 
6)OWD 100 
7) seroneutralizacja lub ELlSA 100 
8) immunodyfuzja 30 
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 

29 Badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbki mleka i przetworów mlecznych 300 
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Załącznik nr 9 

STAWKI PUNKTOWE ZA BADANIA WYKONYWANE W ZAKRESIE WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI 
CHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I LEKOW WETERYNARYJNYCH W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ORAZ W TKANKACH I PŁYNACH USTROJOWYCH ZWIERZĄT RZEZNYCH 

Lp. Rodzaj badania Liczba punktów 
1 2 3 

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 chloroamfenikolu 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 m i krobiologiczną metodą 
ilościową 350 

13 Wykrywanie antybiotyków w tkankach zwierzęcych mikrobiologiczną metodą 
jakościową 250 

14 Wykrywanie pozostałości substancji hamujących w mleku 125 

Załącznik nr 10 

STAWKI PUNKTOWE ZA BADANIA MONITOROWE WYKONYWANE W ZAKRESIE JAKOŚCI GLEB, ROŚLIN , 
PRODUKTÓW ROLNICZYCH I SPOŻYWCZYCH 

Lp. Rodzaj badania Liczba punktów Liczba 
próbobrania punktów 

1 2 3 4 

1 Oznaczanie parametrów fizykochem icznych gleby, w tym metali 
ciężkich 100 500 

2 Oznaczanie pozostałości metali ciężkich 100 145 

3 Oznaczanie azotanów i azotynów w : 
- roślinach 40 
- produktach mięsnych 100 50 

4 Oznaczanie pozostałości pestycydów 100 150 

5 Oznaczanie witamin 100 150 

6 Oznaczanie cholesterolu 100 40 

7 Oznaczanie kwasów tłuszczowych w przetworach mięsnych 100 40 
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'8 Oznaczanie zawartości WWA 100 100 

9 Oznaczanie przeciwutleniaczy 100 60 

' 10 Oznaczanie zawartości środków hamujących w mleku 100 30 

11 Oznaczanie zawartości metali ciężkich, azotanów, azotynów, myko-
toksyn, pozostałości pestycydów w importowanych warzywach, 
owocach i ziarnie zbóż 10 345 

Wartość jednego punktu wynos i 1 zł. 

Załącznik nr 11 

. STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWYCH 

Lp. Zadanie Jednostka 
Stawka 

dotacji w zł 
1 2 3 4 

1 Scalenie i wymiana gruntów ha 196,00 

2 Kontrola terenowa i aktualizacja ewidencji gruntów ha 16,50 

3 Aktualizacja operatów ewidencji gruntów działka 14,50 

4 Odnowienie operatów ewidencji gruntów działka 39,50 

5 Opracowanie map dla celów odnowienia ewidencji gruntów ha 165,50 

6 Zakładanie ewidencji gruntów (część opisowa) na terenach wiejskich 
w systemie informatycznym w powiązaniu z księgami wieczystymi działka 2,50 

7 Modernizacja map ewidencji gruntów w systemie informatycznym pkt 5,00 

8 Opracowanie doku- działek gruntów pod budynkami i działek grun-
mentacji geodezyj- tów pozostawionych rolnikom do dożywotnie-
nej go użytkowania działka 310,00 

na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyj-
ne) na potrzeby naliczania opłat melioracyj-
nych ha 9,50 

związanej z rekultywacją na cele rolne gruntów ha 480,00 
zdewastowanych i zdegradowanych w wyniku 
działania nieznanych sprawców, w tym doku- km 580,00 
mentacji technicznej 

nieruchomości rolnych Państwowego Fundu-
szu Ziemi przekazywanych do Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa działka 310,00 

do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu 
i wymianie gruntów działka 48,00 

9 Opracowanie 
.. 

rolnej miejscowego planu zagospodarowania CZęSCI 

przestrzennego ha 4,50 

10 Sporządzanie planów urządzeniowo- rolnych wsi i gospodarstw rolnych 
w powiązaniu między innymi z ochroną i kształtowaniem środowiska 
oraz ochroną gruntów rolnych ha 144,00 
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11 Ponowna glebo- gruntów zmeliorowanych ha 14,50 
znawcza klasyfikacja 

gruntów zrekultywowanych i ulepszonych ha 58,50 

zmienionych klas gruntów i użytków rolnych ha 58,50 
.. 

12 Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów (np. scalenie i wymiana 
gruntów.) ha 14,50 

13 Kartografia gleb - mapy glebowo-rolnicze 1:5000 ha 0,50 

14 Aktualizacja lub odnowienie map glebowo-rolniczych 1:5000 ha 2,00 

15 Opracowanie dokumentacji geodezyjno-urządzeniowej dotyczącej 
granicy polno-leśnej ha 32,50 

Załącznik nr 12 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC W ZAKRESIE CHEMIZACJI ROLNICTWA 

Lp. Zadanie dotowane Jednostka 
Stawka dotacji . 

w zł 

1 2 3 4 
1 Badanie gleb na potrzeby doradztwa rolniczego próbka 5,50 
2 Określenie rejonów i zalecanych dawek dla potrzeb wapnowania rege-

neracyjnego miejscowość 20,00 
3 Badanie ziemi i gleb ogrodniczych próbka 3,60 
4 Badanie części wskaźnikowych roślin do dokarmiania dolistnego próbka 7,00 
5 Badanie zawartości azotanów w płodach rolnych próbka 9,00 
6 Analiza pasz gospodarskich próbka 16,00 
7 Kontrola jakości nawozów próbka 35,00 
8 Badanie gleb na zawartość mikroelementów próbka 26,00 
9 Kontrola odczynu i zasobności gleb próbka 33,00 

10 Badania na rzecz ochrony środowiska i produkcji nieskażonej żywnośc i : 
a) określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska rolniczego skażenia-

mi chemicznymi i radiologicznymi punkt 390,00 
b) badanie jakości płodów rolnych na zawartość metali ciężkich próbka 90,00 

I 

Załącznik nr 131 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN 

Lp. Zadania dotowane Jednostka 
Stawka dotacji 

w zł 

1 2 3 4 

1 Rejestracja, sygnalizacja i prognozowanie agrofagów 1 gatunek 
agrofaga 1.200 

2 Kontrola jakości środków ochrony roślin dla gospodarstw rolnych: 
- analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowych środków 

ochrony roślin próbka 45 
- analiza zawartości substancji aktywnej próbka 90 -.' 

- ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roślin metodą la- •• 0 

boratoryjną próbka 70 
- ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin próbka 90 



Dziennik Ustaw Nr 93 - 2320 - Poz. 464 

1 2 3 4 

3 Urzędowe badanie kontrolne środków ochrony roślin znajdujących się 
w obrocie towarowym: 
- analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowych środków 

ochrony roślin próbka 90 
- analiza zawartości substancji aktywnej próbka 180 
- ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roślin metodą la-

boratoryjną próbka 130 
- ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin próbka 180 

4 Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych: 
- badanie pozostałości insektycydów chloroorganicznych próbka 50 
- badanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych próbka 40 
- badanie pozostałości insektycydów pyretroidowych próbka 50 
- badanie pozostałości insektycydów karbaminianowych próbka 50 
- badanie pozostałości innych insektycydów próbka 53 
- badanie pozostałości fungicydów karbaminianowych próbka 37 
- badanie pozostałości fungicydów dwutiokarbaminianowych próbka 22 
- badanie pozostałości innych fungicydów próbka 55 
- badanie pozostałości herbicydów z grupy arylofenoksykwasów próbka 70 
- badanie pozostałości herbicydów fenylomocznikowych próbka 50 
- badanie pozostałości inny~h herbicydów próbka 40 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w WARSZAWIE: 
- w punkcie sprzedaży Wydziału Wydawn ictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 29-61 -73, 
- w punktach sprzedaży: ul. Grójecka 67/69 (Księgarnia Ekonomiczna) , ul. Karolkowa 28 (JARD-PRESS SA), ul. Krakowiaków 66/78 ("Kolporter") ; al. Solidarności 83/89 (Księ-

garnia Bankowa). al. Solidarności 119 (Wydawnictwo "Bellona", Księgarnia im. Żeromskiego) , al. Solidarności 127 ( Księgarnia Sądowa). ul. Wójcickiego 1/3, paw. 14 (Biu
ro Informacji Organizacyjno-Prawniczej " Infor"). ul. Świętokrzyska 12 (ELlNEX), ul. Zamenhofa 1 (Dom Wydawniczy ABC) , ul. Żurawia lA (Księga rnia Wydawnictw Praw
niczych i Ekonomicznych), ul. Woziwody 34 (G.L.M. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe) - egzemplarze bieżące; 

poza WARSZAWĄ w punktach sprzedaży : 

- BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 41 (Urząd Wojewódzki); BIAŁYSTOK: ul. Mickiewicza 5 (sąd - księgarnia "Interesik"), ul. Świętojańska 13, p. 501 (Wydawnictwo BETA); BIEL
SKO-BIAŁA: ul. Cieszyńska 8 (Księgarnia Prawniczo-Ekonomiczna "Alibi"); BYDGOSZCZ: ul. Wały Jagiellońskie 4 (sąd - Księgarnia Sądowa) ; CHEŁM LUBELSKI 1: ul. Szy
manowskiego 7/14 (Biuro Rachunkowe); CIECHANÓW: ul. 17 Stycznia 7 (Zakład Administracyjno·Gospodarczy Urzędu Wojewódzkiego); CIESZYN: ul. Bobrecka 1 (Spółka 
Cywilna " Infolex" ); CZĘSTOCHOWA: ul. Dąbrowskiego 23/25 (sąd); ELBLĄG: ul. Trybunalska 25 (sąd); GDAŃSK: ul. Na Stoku 49 B ( Urząd Skarbowy - księgarnia 
" Interesik"), ul. Nowe Ogrody 30 (bud. Sądu Wojewódzkiego - księgarnia "Interesik", Sąd Rejonowy); GDYNIA: pl. Konstytucji 5 (sąd), Skwer Kościuszki 13 (Księgarnia 
Prawnicza ABC); GLIWICE: ul. Powstańców Warszawy 23 (sąd); GORZÓW WIELKOPOLSKI: ul. Jagiellończyka 8 ( Urząd Wojewódzki - biblioteka zakładowa); KALISZ: al. 
Wolności 13 (sąd); KATOWICE: ul. Andrzeja 16/18 (sąd); KIELCE: ul. Jana Pawła II 9 (sąd), ul. Seminaryjska 12 A (bud. Sądu Wojewódzkiego - księgarnia " Interesik"); 
KONIN: ul. Noskowskiego lb; KOSZALIN: ul. Chopina 1 (sklep " Fiskus" - Biuro Rachunkowo-Podatkowe); KRAKÓW: ul. Basz10wa 22 (bud. Sądu Wojewódzkiego - księ
garnia "Interesik "). ul. Krowoderskich Zuchów 2 i ul. Wadowicka 12 (bud. Urzędu Skarbowogo - księgarnia "Interesik"), ul. Łokietka 20 (księgarnia "Interesik"), ul. Przy 
Rondzie 7 (bud. Sądu Wojewódzkiego - księgarnia "Interesik"); KROSNO: ul. Bieszczadzka 1 (Urząd Wojewódzki ); LUBLIN: ul. Krakowskie Przedmieście 43 (bud. Sądu Wo
jewódzkiego - księgarnia " Lex" ), ul. Krakowskie Przedmieście 78 (Księgarn ia Prawnicza); ŁÓDŹ: ul. Dowborczyk6w 9/11 (bud. Urzędu Skarbowego - księgarnia "Intere
sik "), ul. Przędzalniana 5/7/9 (BUR-PRESS), pl. Dąbrowskiego 5 (bud. Sądu Wojewódzkiego - księgarnia " Interesik" ). ul. Zamenhofa 2 (bud. ZUS - księgarnia " Interesik"), 
ul. 6 Sierpnia 84/86 (bud. Urzędu Skarbowego - księgarnia " Interesik" ); OPOLE: pl. Wolności 7/8 (Księgarnia Prawnicza " Kodeks " ), ul. Piastowska 14 (Urząd Wojewódzki); 
OSTRÓW WIELKOPOLSKI: ul . Sądowa 2 (sąd) ; PŁOCK: ul. Kościuszki 6 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna); POZNAŃ: ul. Młyńska 1 A (sąd) , ul. Galileusza 2 (punkt informa
cyjno-kolportażowy); PRUSZKÓW: ul. Wojska Polskiego 52, paw. 3 (DRUKAN); PRZEMYŚL: pl. Dominikański 3 (Zaklad Obsługi Urzędu Wojewódzkiego); RADOM: ul. Że
romskiego 53 (Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego); RZESZÓW: ul. Śreniawitów 3 (sąd); SłERADZ: pl. Wojewódzki 3 ( Urząd Wojewódzki); SŁUPSK: ul. Norwida lO/50 
(Agencja STA-HA); SUWAŁKI: ul. Noniewicza 7 · (Urząd Wojewódzki ); SZCZECIN: ul. Końsk i Kierat 16/2 ("Starówka" ), ul. Odrowąża 2 (księgarnia "Kontrakt " ). ul. Malkow
skiego 7/2 ("Bucha)ter" ); ŚWIDNICA: pl. Grunwaldzki 14 (sąd). ul. Długa 1 (księgarnia "Eureka"); TARNOBRZEG: ul. Mickiewicza 7 (Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkie
go); TARNÓW: ul. Dąbrowskiego 29 (sąd) ; TORUŃ: ul. Fosa Staromiejska 12/ 14 (bud. Sądu Rejonowego - Księgarnia Sądowa); WEJHEROWO: ul. Sobieskiego 328 a/2 
(Centrum Promocji Kadr " Kontrakt"; WŁOCŁAWEK: ul. 3 Maja 17 (Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego); WROCŁAW: ul. Krupnicza 6/8 (" Paragraf" ), pl. Powstańców 
Warszawy 1 (PHU " Andrew-Tag"); ZłELONA GÓRA: pl. Słowiański 1 (sąd) . 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamowlenla w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 02-903 Warszawa P- l . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego 
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 02-903 Warszawa, P-l, do 15 dni po otrzymaniu następnego ko lejnego numeru. 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów. 
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