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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 24 czerwca 1996 r. 

w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 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, Nr 124, poz. 
601 i Nr 132, poz. 640) zarządza się, co następuje : 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość stawek dota
cji dla rolnictwa oraz zasady i tryb ich udzielania. 

§ 2. Dotacje, o których mowa w niniejszym rozpo
rządzeniu, są wypłacane na zadania i w ramach środ
ków budżetowych określonych wart. 18 ustawy budże
towej na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, 
poz. 87). 

Rozdział 2 

Dotacje na dofinansowanie postępu biologicznego 
w produkcji roślinnej oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 3. 1. Podmiotowi, który realizuje zadania w zakre-
sie: 

1) hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych, 

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

3) zakupu z importu materiału siewnego do dalszej re
produkcji 

- przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów 
realizacji tych zadań . 

2. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1: 

1) w hodowli roślin rolniczych dla poszczególnych ga
tunków wynosi : 

a) 50% kwoty określonej przez iloczyn wartości jed
nego punktu i sumy punktów, skorygowany 
współczynnikiem trudności hodowli i znaczenia 
gospodarczego gatunku, określonych w ust. 1-4 
załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz 

b) sumę kwot określonych przez iloczyn stawki do
tacji w wysokości 30.727 zł i końcowej wartości 
odmiany, 

2) w hodowli roślin ogrodniczych jest określona przez 
iloczyn wartości jednego punktu i sumy punktów, 
skorygowany współczynnikiem trudności hodowli 
określonych w ust. 1-4 załącznika nr 1 do rozporzą
dzenia. 
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3. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby hektarów 
sadu lub plantacji elitarnych i stawki dotacji na 1 hek
tar, określonej w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządze
nia . 

4. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1 
pkt 3, przysługuje na zaakceptowany przez Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zakup z impor
tu materiału siewnego składników mieszańców, któ
rego odpowiedniki nie są produkowane w kraju w ilo
ściach przeznaczonych do dalszej reprodukcji w kra 
ju; wysokość dotacji nie może przekroczyć różnicy 
między jego ceną importu ustaloną w złotówkach 
z dnia zakupu a ceną sprzedaży do produkcji rolni
czej. 

§ 4. 1. Podmiotom uprawnionym do prowadzenia 
obrotu materiałem siewnym, o których mowa wart. 63 
i 74 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie 
(Dz. U. Nr 149, poz. 724), zwanej dalej "ustawą o na
siennictwie", przysługuje dotacja na obniżenie ceny 
sprzedaży kwalifikowanego materiału do siewu lub sa
dzenia we własnym gospodarstwie nabywcy, w wyso
kości bonifikaty, nie wyższa niż: 

1) 16 zł - za 100 kg zaprawionych, odpowiednimi 
środkami ochrony roślin, nasion zbóż jarych naby
tych do dnia 30 kwietnia 1996 r. i zbóż ozimych na
bytych od dnia 15 sierpnia 1996 r. do dnia 31 paź

dziernika 1996 r., 

2) 8 zł - za 100 kg nie zaprawionych nasion żyta 
i pszenżyta ozimego, nabytych od dnia 15 sierpnia 
1996 r. do dnia 31 października 1996 r., 

3) 6 zł - za 100 kg nie zaprawionych nasion: zbóż ja
rych nabytych do dnia 30 kwietnia 1996 r. i pszeni
cy ozimej oraz jęczmienia ozimego nabytych od 
dnia 15 sierpnia 1996 r. do dnia 31 października 

1996 r., 

4) 8 zł - za 100 kg sadzeniaków ziemniaka nabytych 
od dnia 1 lutego 1996 r. do dnia 30 maja 1996 r. oraz 
nabytych od dnia 1 września 1996 r. do dnia 20 li
stopada 1996 r. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, przysługu
je dotacja na obniżenie ceny: 

1) sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego do 
dalszego rozmnażania, 

2) kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczo
nego do dalszego rozmnażania we własnym go
spodarstwie, jeżeli cena zakupu nie została po
mniejszona o dotację, o której mowa w ust. 1. 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2, przysługuje 
w wysokości bonifikaty, nie wyższa niż : 

1) 18 zł - za 100 kg zaprawionych, odpowiednimi 
środkami ochrony roślin, nasion zbóż jarych naby
tych do dnia 30 kwietnia 1996 r. i zbóż ozimych na-

bytych od dnia 15 sierpnia 1996 r. do dnia 31 paź
dziernika 1996 r., 

2) 13 zł - za 100 kg sadzeniaków ziemniaka nabytych 
od dnia 1 lutego 1996 r. do dnia 30 maja 1996 r. oraz 
nabytych od dnia 1 września 1996 r. do dnia 20 li
stopada 1996 r., 

3) za 100 kg nasion traw: 

a) 70 zł - rajgrasu, 

b) 90 zł - kostrzewy i kupkówki, 

c) 110 zł - pozostałych gatunków 

- nabytych do dnia 30 września 1996 r., z wyłącze
niem odmian krajowych przeznaczonych wyłącz
nie do uprawy za granicą oraz odmian zagranicz
nych reprodukowanych w kraju, 

4) 200 zł - za 100 kg nasion koniczyny białej nabytych 
do dnia 30 czerwca 1996 r., z wyłączeniem odmian 
krajowych przeznaczonych wyłącznie do uprawy 
za granicą oraz odmian zagranicznych reproduko
wanych w kraju, 

5) 40 zł - za 100 kg nasion łubinu nabytych do dnia 
31 maja 1996 r. 

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, do zaku
pionego bez dotacji i nie zaprawionego materiału siew
nego przeznaczonego do dalszego rozmnażania we 
własnym gospodarstwie przysługuje dotacja w wyso
kości określonej w ust. 3 pkt 1, jeżeli ten materiał został 
zaprawiony przez te podmioty i zużyty do dalszego roz
mnażania. 

§ 5. Dotacje na badania związane z kosztami wyni
kającymi z: 

1) rejestracji odmian roślin uprawnych i grzybów ja
dalnych, 

2) wpisywania odmian do księgi ochrony wyłącznego 
prawa 

- ustala się jako iloczyn punktów wynikających z pra
cochłonności i materiałochłonności prowadzonych 
prac badawczo-doświadczalnych i stawki dotacji za 
1 punkt w wysokości 77 zł . 

§ 6. Dotacje, o których mowa w § 5, przysługują 
podmiotom prowadzącym badania z upoważnienia 
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Upraw
nych. 

§ 7. Dotacja przysługuje na wypłatę premii autor
skich i pomocniczych premii autorskich, o których 
mowa wart. 76 ust. 1 i art. 80 ustawy o nasiennic
twie. 

§ 8. Podmiotom realizującym zadania, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, może być przyznana dotacja 
w wysokości do 70% ceny zakupu specjalistycznego 
sprzętu do realizacji tych zadań. 

§ 9. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej, w ramach posiadanych środków, może zlecić wy-
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konanie zadań z zakresu postępu biologicznego w pro
dukcji roślinnej; środki na ich realizację nie mogą prze
kroczyć 5% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 
postępu biologicznego w produkcji roślinnej . 

§ 10. 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 i w § 8 i 9 - na pisemny wnio
sek podmiotu, 

2) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej za po
średnictwem okręgowych inspektoratów inspekcji 
nasiennej w odniesieniu do dotacji, o których mo
wa w § 4 - 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 przekazy
wane 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 1996 r., są zwracane na rachunek Mi
nisterstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do 
dnia 20 stycznia 1997 r. 

4. Rozliczenia z wypłaconych dotacji są przekazywane 
Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przez: 

1) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej -
w okresach kwartalnych , 

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

3) podm ioty prowadzące hodowlę roślin - w okre
sach półrocznych . 

Rozdział 3 

Dotacje na dofinansowanie postępu biologicznego 
w produkcji zwierzęcej oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 11 . 1. Dotacje ustalone według stawek określo
nych w załączniku nr 2 do rozporządzenia przysługują: 

1) właścicielowi - za rozpłodnika zalicencjonowanego 
lub zakwalifikowanego i sprzedanego do rozrodu, 

2) podmiotowi, który jest hodowcą: 

a) buhajka sprzedanego do wychowalni buhajów 
lub odchowywanego we własnej wychowalni, 

b) buhajka w wieku 6-8 miesięcy, sprzedanego do 
stacji hodowli i unasienniania zwierząt. 

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

je, z zastrzeżeniem ust. 3, wówczas, gdy sprzedaż zo
stała udokumentowana zaświadczeniem o celowości 
zakupu rozpłodnika, wydanym w odniesieniu do: 

1) buhaja, knura, tryka i kozła - przez wójta (burmi 
strza, prezydenta miasta), 

2) buhaja i knura do krycia naturalnego w stadach ho
dowlanych - przez Centralną Stację Hodowli Zwie
rząt lub właściwą okręgową stacj ę hodowli zwi erząt, 

3) tryka i kozła do krycia naturalnego w stadach ho
dowlanych - przez właśc iwy regionalny związek 
hodowców owiec i kóz, 

4) ogiera do krycia w hodowli terenowej - przez wła 

ściwy związek hodowców kon i. 

3. Wymóg uzyskania zaświadczenia nie dotyczy 
sprzedaży rozpłodników na potrzeby inseminacji pod
miotom, o których mowa w § 22; zakup rozpłodnika po
twierdzany jest kopią dokumentu zakupu . 

4. Dotacja do knura pochodzącego od lochy pier
wiastki, która się oprosiła po raz pierwszy po dniu 30 
czerwca 1996 r., przysługuje, jeżeli locha posiada in
deks oceny przyżyciowej na poziomie I klasy. 

§ 12. 1. Dla hodowcy bydła , świń , koni lub kóz usta
la się stawkę dotacji w wysokości : 

1) 420 zł - za krowę pierwiastkę pochodzącą po bu
haju testowanym ras mlecznych : czarno- białej, 

czerwono-białej , polskiej czerwonej i simentalskiej , 
wykorzystywaną do oceny tego buhaja metodą 
Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) - Model 
Zwierzęcia; dotacja przysługuje po ukończeniu 

przez krowę pierwszej laktacji , a w odniesien iu do 
krowy pierwiastki, która się ocieliła w 1996 r. , dota
cja przysługuje pod warunkiem zainseminowania 
jej po raz pierwszy nasien iem buhaja testowanego, 

2) 150 zł - za buhajka rzeźnego , pochodzącego po 
buhaju testowanym rasy m ięsnej i simentalskiej, 
wykorzystywanego do oceny wartości hodowlanej 
w zakresie cech mięsnych buhaja stacjonującego 
w stacji hodowli i unasienniania zwierząt, 

3) 170 zł - za krowę pierwiastkę ras mlecznych: czarno
- białej, czerwono- białej, simentalskiej, polskiej czer
wonej i jersey, o udokumentowanym pochodzeniu , 
w stadach objętych oceną użytkowości, która ocieliła 
się w wieku 660-1020 dni w gospodarstwie hodow
cy lub została zakupiona z innego stada ocenianego 
w kraju i uzyskała wydajność za 100 dni laktacji oraz 
na którą nie była wypłacona dotacja z innego tytułu; 
w odniesieniu do krów pierwiastek, które się ocieliły 
w 1996 r,. dotacja przysługuje pod warunkiem uzy
skania wydajności za 200 dni laktacji oraz w odniesie
niu do krów pierwiastek ras: czarno-białej i czerwo
no- białej pod warunkiem również zainseminowania 
po raz pierwszy nasieniem buhaja testowanego, 

4) 240 zł - za krowę pierwiastkę rasy mięsnej i rasy 
simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użyt
kowości lub 120 zł - za krowę pierwiastkę posia
dającą co najmniej 50% udziału krwi bydła ras mię

snych , która: 
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a) cieliła się w 1996 r. w gospodarstwie hodowcy 
lub została zakupiona z innego stada oceniane
go i urodziła żywe cielę pochodzące po buhaju 
rasy mięsnej, 

b) utrzymywana jest w stadzie objętym oceną użyt
kowości , 

5) 600 zł - za krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej 
o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości lub 
360 zł - za krowę posiadającą co najmniej 50% 
udziału krwi bydła ras mięsnych: 

a) wpisaną do ks i 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 4, 

6) 1.500 zł - za buhaja stacjonującego w stacji ho
dowli i unasienniania zwierząt, który, po uzyskaniu 
w 1996 r. po raz pierwszy pozytywnej oceny na po
tomstwie metodą Best Linear Unbiased Prediction 
(BLUP) - Model Zwierzęcia lub stacjonarną, został 
dopuszczony do rozrodu przez Centralną Stację 
Hodowli Zwierząt, 

7) 2.000 zł - za buhaja wybranego przez Centralną 
Stację Hodowli Zwierząt w 1996 r. na ojca buha
jów; dotacja nie przysługuje za buhaja pochodzą

cego z importu lub importowanego w łonie mat
ki, 

8) 170 zł - za lochę rasy puławskiej, objętą oceną 
użytkowości rozpłodowej; przy naliczaniu dotacji 
przyjmuje się średni stan loch obliczony na podsta
wie liczby loch w stadzie w dniach 1 stycznia, 30 
czerwca i 31 grudnia 1996 r., 

9) 80 gr - za 1 punkt wartości hodowlanej loszki krzy
żówkowej sprzedanej z gospodarstwa produkują
cego wyłącznie loszki; m inimalna liczba punktów 
wynosi 29, a maksymalna 63, 

10) 60 zł - za żrebię spełniające warunki do wpisu do 
ksiąg głównych koni zarodowych, z wyjątkiem źre
biąt pochodzących od klaczy wpisanych do rejestru 
klaczy elitarnych, 

11) 75 zł - za kozę pierwiastkę rasy białej uszlachet
nionej, barwnej uszlachetn ionej oraz ras importo
wanych, dla których prowadzone są w kraju księgi 
zwierząt zarodowych, która: 

a) pochodzi po matce poddawanej ocenie użyt
kowości mlecznej i ojcu tej samej rasy lub od
miany, wpisanym do ksiąg zwierząt zarodo
wych, 

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

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

2. Dla hodowcy krowy lub jałowicy w rasach mlecz
nych i mięsnych, wytypowanej przez Centralną Stację 
Hodowli Zwierząt lub okręgową stację hodowli zwie
rząt na dawczynię zarodków przeznaczonych do ho
dowli krajowej, przysługuje dotacja w wysokości 450 zł 
na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem 
dawczyni i udokumentowanym pozyskaniem zarod
ków bydlęcych nadających się do ich przeniesienia 
w stanie świeżym do dróg rodnych biorczyni lub za
mrożenia; pozyskane zarodki pozostają własnością ho
dowcy. 

3. Dla hodowcy (posiadacza) biorczyni zarodków 
bydlęcych przysługuje dotacja w wysokości 250 zł za 
każdy zarodek pozyskany w kraju lub pochodzący z im
portu i odpowiadający wymaganiom hodowlanym 
określonym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt 
oraz skutecznie przeniesiony do dróg rodnych biorczy
ni . 

4. Dotacja przysługuje 'za wykonanie oznaczenia: 

1) genotypu kappa -kazeiny - w wysokości 70 zł, 

2) genotypu beta-laktoglobuliny - w wysokości 35 zł 

- u buhaja rasy czarno-białej i czerwono-białej, do-
puszczonego przez Centralną Stację Hodowli Zwie
rząt do wykorzystania w unasiennianiu, 

3) na nosicielstwo genu BLAD (Bovine Leukocyte Ad
hesion Deficency) przez buhaja rasy czarno--białej 
i czerwono-białej odchowy~anego z przeznacze
niem do rozrodu lub wykorzystywanego w una
siennianiu - w wysokości 35 zł, 

4) grupy krwi i polimorfizmu białek u konia pełnej 
krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, wpisanego 
do Polskiej Księgi Stadnej koni pełnej krwi angiel
skiej i Polskiej Księgi Stadnej koni arabskich czystej 
krwi - w wyso.kości 50 zł, 

5) liczby komórek somatycznych w mleku, wykonane
go w laboratorium oceny mleka, nadzorowanym 
przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt - w wy
sokości 1 zł. 

5. Dotacja w wysokości 1.000 zł przysługuje za bu
haja stacjonującego w stacji hodowli i unasienniania 
zwierząt oraz uczestniczącego w wycenie stacjonarnej 
na podstawie użytkowości mlecznej sióstr i półsióstr, 
według realizowanego w Ośrodku Hodowli Zarodowej 
Gajewo Spółka z 0.0. programu MOET (Multiple 
Ovulation Embrio Transfer). 

6. Dotacja w wysokości 40 zł przysługuje za pobranie 
krwi i wykonanie testu celem sprawdzenia pochodzenia: 

1) buhajka kwalifikowanego do wychowalni buhajów 
lub do odchowu we własnej wychowalni, 

2) krowy matki buhajów i jałowicy typowanej na 
dawczynię zarodków, 

3) buhaja oraz buhajka w wieku 6-8 miesięcy sprzeda
wanego do stacji hodowli i unasienniania zwierząt, 
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4) krowy pierwiastki , cieliczki i buhajka wykorzysty
wanych do oceny buhajów na podstawie ich po
tomstwa. 

7. Hodowcy przysługuje dotacja za loszkę remonto
wą w stadzie objętym oceną użytkowości , pochodzącą 

z zakupu lub odchowu własnego, w wysokości: 

1) 150 zł - w stadach produkujących knury, 

2) 90 zł - w stadach produkujących wyłącznie loszki . 

8. Dotacja, o której mowa w ust. 7, przysługuje za 
lochy pierwiastki: 

1) których pierwsze mioty zostały ocenione w danym 
. roku na liczbę całkowitą nie większą niż 40% stanu 

loch w stadzie na dzień 1 stycznia, 

2) które uzyskały indeks oceny przyżyciowej na pozio
m ie 1 klasy w stadach produkujących knury lub co 
najmniej 2 klasy w stadach produkujących wyłącz

nie loszki , 

3) po odchowaniu do 21 dnia życia co najmniej : 

a) 6 prosiąt przez lochę rasy wielkiej białej polskiej, 
polskiej białej zwisłouchej, złotnickiej pstrej, 
złotnickiej białej, puławskiej , 

b) 5 prosiąt przez lochę rasy duroc, hampshire, pie
train, belgijskiej zwisłouchej oraz linii syntetycz
nej 990. 

9. Hodowcy trzody chlewnej za uzyskane wyniki 
hodowlane przysługuje dotacja do lochy stada pod
stawowego w wysokości 320 zł. Dotacja przysługu 

je wyłącznie za lochę w stadzie produkującym knury 
i loszki oraz osiągającym określone wyniki w zakre
sie oceny rozpłodowej loch i oceny przyżyciowej 
knurków i loszek, o średnim stanie co najmniej 6 
ocenianych loch, wyrażonym liczbą całkowitą, 

z uwzględnieniem l iczby ocenianych zw i erząt . Do
tacja może być wypłacana dwukrotnie w ciągu ro 
ku w wysokości 50% stawki rocznej, jeżeli stado 
było objęte oceną w dniu 31 marca i 30 września 
1996 r. 

10. Hodowcy owcy maciorki przeznaczonej do dal
szego chowu przysługuje dotacja, na wniosek potwier
dzony przez właściwy regionalny związek hodowców 
owiec i kóz, prowadzący prace hodowlane w stadzie, 
w wysokości : 

1) 120 zł - za owcę maciorkę ras m ięsnych i m ię
snych linii syntetycznych lub 110 zł-za owcę ma
ciorkę pozostałych ras przeznaczoną na remont 
stada hodowlanego, pochodzącą z odchowu wła 

snego lub zakupu, która : 

a) w pierwszym lub drugim roku użytkowania roz
płodowego urodziła jagnię , 

b) nie pochodzi ze stada zachowawczego lub sta
nowiącego rezerwę genetyczną i nie była na nią 
wypłacona dotacja z ·innego tytułu, 

2) 70 zł - za owcę maciorkę stada podstawowego 
uczestniczącego w programie doskonalen ia plen
nośc i na poziomie I w stadach hodowlanych ras: 
merynos, polska owca długowełnista, polska owca 
górska, polska owca nizinna; dotacja przysługuje 
za owcę mac i orkę przeznaczoną do kojarzenia z try
kiem rasy plennej i wypłacana jest po zakończeniu 
stanówki w stadzie, 

3) 110 zł - za owcę maciorkę zakwalifi kowaną i pozo
stawioną na remont stada uczestniczącego w pro
gramie doskonalenia plennośc i na poz iomie II i III; 
dotacja przysługuje za owcę mac i orkę ras, o któ
rych mowa w pkt 2, pochodzącą z kojarzenia prze
prowadzonego w 1995 r. i 1996 r. z trykiem 50% 
krwi rasy plennej na poziomie II oraz z trykiem 
37,5% krwi rasy fińskiej , t rykiem 50% krwi innej ra
sy plennej lub trykiem plennej linii syntetycznej 
w stadach poziomu III, 

4) 40 zł - za owcę maciorkę rasy polska owca górska, 
utrzymywaną w stadzie, które w 1994 r. kandydo
wało do stada reprodukcyjnego i zostało objęte 
oceną wartości użytkowej i hodowlanej; dotacja 
przysługuje za owcę mac i orkę urodzoną w 1994 r., 
która uzyskała licencję i wykociła się w 1996 r.; wa
runkiem wypłacenia dotacj i jest prowadzenie 
w stadzie oceny wa rtości użytkowej i hodowlanej . 

11. Hodowcy owcy maciorki o masie ciała powyżej 
25 kg, zakwalifikowanej do dalszego chowu przez właści
wy regionalny związek hodowców owiec i kóz, prowadzą
cy prace hodowlane w stadzie, przysługuje dotacja na 
wniosek potwierdzony przez ten związek, w wysokości: 

1) 45 zł - za owcę maciorkę przeznaczoną na remont 
stada towarowego, pochodzącą z odchowu wła
snego, urodzoną z wykotów lat 1995/96 w stadzie 
owiec rasy: merynos polski, polska owca nizinna, 
polska owca długowełnista, polska owca górska, 
czysto rasową oraz z dolewem krwi rasy plennej lub 
m i ęsnej pochodzącą po tryku hodowlanym; dota
cja p rzysługuje na pozostawione do dalszego cho
wu owce maciorki w liczbie nie większej niż 25% 
stanu owiec matek w stadzie towarowym na dzień 
1 marca 1996 r., pod warunkiem zarejestrowania 
stada we właściwym reg ionalnym związku hodow
ców owiec i kóz oraz poddania utrzymywanych 
owiec maciorek trwałemu oznakowaniu ; dotacja 
nie przysługuje za owcę maciorkę pochodzącą ze 
stada uczestniczącego w programie doskonalenia 
plenności, 

2) 100 zł - za owcę maciorkę sprzedaną ze stada ho
dowlanego prowadzonego w czystości rasy do sta
da towarowego nie uczestniczącego w program ie 
doskonalenia plenności , 

3) 110 zł - za owcę maciorkę pochodzącą ze stada ho
dowlanego uczestniczącego w programie dosko
nalenia plenności, sprzedaną do stada towarowe
go nie uczestniczącego w programie doskonalenia 
plenności. 
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12. Regionalnym związkom hodowców owiec i kóz 
przysługuje dotacja w wysokości 9,50 zł - za wybra
nie, oznakowanie i zewidencjonowanie jednej owcy 
maciorki w stadzie towarowym oraz za nadzór hodow
lany nad prawidłowym wykorzystaniem owcy macior
ki, o której mowa w ust. 11. 

13. Hodowcy utrzymującemu stado owiec rasy 
fryzyjskiej, stanowiącej rezerwę genetyczną, przysłu
guje dotacja w wysokości 45 zł - na pokrycie części 
kosztów utrzymania owcy matki będącej pod oceną 
wartości użytkowej i hodowlanej; wniosek o wypłatę 
dotacji potwierdza właściwy regionalny związek ho
dowców owiec i kóz prowadzący prace hodowlane 
w stadzie. Przy naliczaniu dotacji przyjmuje się śred
nioroczny stan ewidencyjny owiec matek. Średnio
roczny stan ustala się jako sumę stanów owiec ma
tek na ostatni dzień każdego kwartału, podzieloną 
przez 4. 

14. Dotacja przysługuje w wysokości nie wyższej 
niż: 

1) 4.180 zł - za wykonanie w testach próby kombina
cji krzyżowniczej kur nieśnych, 

2) 7.400 zł - za wykonanie w testach próby kombina
cji krzyżowniczej kur mięsnych, łącznie z trzykrot
nym przeprowadzeniem testów brojlerów, 

3) 1.500 zł - za przeprowadzenie testu towarowego 
kur brojlerów. 

15. Hodowcy utrzymującemu zwierzęta futerkowe 
w fermie zarodowej lub reprodukcyjnej przysługuje do
tacja, według stanu zwierząt na dzień 31 marca 1996 r., 
w wysokości : 

1) 16 zł - za samicę stada podstawowego nutrii ta 
kich odmian jak standardowa, stalowosrebrzysta, 
grenlandzka, biała niealbinotyczna, szafirowa, 
bursztynowozłocista, pastelowa, czarna dominu
jąca , sobolowa i perłowa, która uzyskała nie mniej 
niż 27 punktów, 

2) 12 zł - za samicę stada podstawowego królików 
ras: belgijski olbrzym biały i szary, olbrzym sro
kacz, angora biała, termondzki biały, nowoze
landzki biały i czerwony, duński biały, kalifornijski, 
francuski srebrzysty, wiedeński niebieski i biały, 
szynszyl wielki , popielniański, francuski baran 
biały i szary, która uzyskała nie mniej niż 93 punk
ty, 

3) 40 zł - za samca norek takich odmian jak standard, 
pastel , platyn, biała Hedlunda, który uzyskał nie 
mniej niż 28 punktów; dotacja przysługuje w pro
porcji jeden samiec na cztery samice. 

16. Podmiotom, którym Minister Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej zleci prowadzenie opieki zoo
technicznej nad punktami kopulacyjnymi buhajów, 
knurów, tryków i ogierów, przysługuje dotacja za opie-

kę nad jednym punktem kopulacyjnym w wysokości 
40 zł. 

§ 13. 1. Posiadaczowi pasieki zarodowej lub repro
dukcyjnej, nadzorowanej przez Centralną Stację Ho
dowli Zwierząt lub okręgową stację hodowli zwierząt , 

przysługuje dotacja: 

1) za matkę pszczelą użytkową odmiany kampino
skiej lub augustowskiej, sprzedaną nabywcy z re
jonu zachowawczego pszczół miejscowych, w wy
sokości: 

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, w wysokości: 

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 rodzinę ojcowską na każde 
50 matek oraz na rozpoczęte 50 matek pszczelich 
unasiennianych jedną linią trutni , lub za wyko
rzystanie rodziny pszczelej ojcowskiej na truto
wisku, 

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

a) w pasiekach zarodowych i reprodukcyjnych kan
dydujących na zarodowe w wysokości : 

- 50 zł - stanowiącej rezerwę genetyczną, 

- 130 zł - stanowiącej stado zachowawcze, 

b) w pasiekach zarodowych w wysokości 130 zł
stanowiącej uznany materiał zarodowy. 

2. Podmiotowi realizującemu programy organiza
cyjno-hodowlane zatwierdzone przez Centralną Sta
cję Hodowli Zwierząt, w zamkniętych rejonach ho
dowli zachowawczej pszczół miejscowych kampino
skich lub augustowskich, przysługuje dotacja w wy
sokości 25 zł - za każdą rodzinę pszczelą utrzymywa
ną w rejonie zachowawczym hodowli pszczół kampi 
noskich lub augustowskich i nie należącą do własnej 
pasieki. 

3. Posiadaczowi pasieki przysługuje dotacja za: 

1) utrzymywanie każdej rodziny pszczelej spełniającej 
warunki określone w programie hodowlano-orga
nizacyjnym, zatwierdzonym przez Centralną Stację 
Hodowli Zwierząt; dotacja przyznawana jest na 
podstawie oświadczenia pszczelarza o stanie zazi 
mowania pasieki na dzień 31 lipca 1996 r., potwier
dzonego przez Zespół Laboratoriów Centralnej 
Stacji Hodowli Zwierząt z siedzibą w Parzniewie lub 
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Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Olecku , 
w wysokości : 

a) 20 zł - na terenie rejonu hodowli zachowawczej 
pszczół odmiany kampinoskiej oraz w strefie 
centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół 
odmiany augustowskiej, 

b) 10 zł - na terenie stref ochronnych rejonu ho
dowli zachowawczej pszczół odmiany augu
stowskiej, 

2) terenową ocenę wartości użytkowej każdej matki 
pszczelej z grupy testowej, a także matki pszczelej 
z identycznie ocenionej grupy kontrolnej liczącej 

nie więcej niż 12 sztuk, prowadzoną pod nadzorem 
Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt lub właściwej 
okręgowej stacji hodowli zwierząt - w wysokości 
7 zł. 

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

1) 3 zł - za 1 kg tarlaków lina, szczupaka, suma, amu
ra, tołpygi białej i pstrej , 

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

3) 3 zł - za 1000 sztuk wylęgu ryb roślinożernych, 

4) 80 zł - za zarybienie jeziora lub zbiornika zaporo
wego 1 kg zakupionego z importu materiału zary
bieniowego węgorza, 

5) 40 zł - za komplet tarlaków karpia nowych linii 
i ras, zakupiony w Zakładzie Ichtiologii i Gospodar
ki Rybackiej PAN w Gołyszu lub Zakładzie Doświad 

czalnym Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Za
torze, 

6) 2 zł - za 1 sztukę wyselekcjonowanego rodzajowo 
tarlaka pstrąga, zakupionego w Ośrodku Hodowli 
Pstrąga Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Rut
kach, 

7) 8 zł - za 10 sztuk selekta pstrąga zakupionego 
w Ośrodku Hodowli Pstrąga Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego w Rutkach. 

2. Podmiotowi prowadzącemu zarybianie jezior 
i zbiorników zaporowych przysługuje dotacja w wyso
kości 6 zł za każde 10 sztuk narybku troci jeziorowej , 
w liczbie nie przekraczającej łącznie 50.000 sztuk rocz
nie; dotacja nie dotyczy narybku troci o długości całko
witej mniejszej niż 15 cm. 

3. Podmiotowi utrzymującemu tarlaki i selekty kar
pia czystych linii: zatorskiej, węgierskiej, jugosłowiań
skiej, starzawskiej i gołyskiej, stanowiących rezerwę 
genetyczną, przysługuje dotacja na pokrycie części 

kosztów ich utrzymania w wysokości 20 zł za 1 sztukę 
tarlaka lub selekta, w liczbie nie przekraczającej 600 
sztuk rocznie dla każdej linii. 

§ 15. 1. Podmiotowi utrzymującemu stado ogierów 
lub prowadzącemu zakład treningowy przysługuje do
tacja w wysokości : 

1) 2.800 zł - za ogiera używanego do rozrodu, 

2) 40 zł - za pokrycie klaczy og ierem używanym do 
rozrodu, udokumentowane świadectwem pokry
cia, 

3) 5.100 zł - za ogiera przygotowywanego do próby 
dzielności w zakładzie treningowym. 

2. Do naliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1 
pkt 1 i 3, przyjmuje się średnioroczny stan ogierów, 
ustalony w wyniku podzielenia sumy stanów ogierów 
na pierwszy dzień każdego miesiąca i na dzień kończą
cy 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. 

§ 16. 1. Podmiotowi prowadzącemu hodowlę koni 
zarodowych przysługuje dotacja w wysokości : 

1) 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 arab
skiej - 15.000 zł, 

- koni półkrwi - 8.000 zł, 

b) półkrwi rasy małopolskiej, wielkopolskiej i szla
chetnej półkrwi, który otrzymał za ocenę pokro
ju, według skali 100-punktowej: 

- 80 punktów i więcej - 6.600 zł , 

- do 79 punktów - 6.000 zł, 

c) zimnokrwistego, hucuła i konika polskiego, któ
ry otrzymał za ocenę pokroju, według skali 100-
-punktowej: 

- 80 punktów i więcej - 4.800 zł, 

- do 79 punktów - 4.200 zł, 

d) rasy śląskiej, który otrzymał za ocenę pokroju, 
według skali 100-punktowej: 

- 80 punktów i więcej - 5.400 zł, 

- do 79 punktów - 4.800 zł, 

2) za klacz stadną wyźrebioną: 

a) czystej krwi arabskiej - 1.000 zł, 

b) rasy wielkopolskiej, małopolskiej, szlachetnej 
półkrwi i śląskiej - 600 zł, 

c) rasy zimnokrwistej - 360 zł. 

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

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

k ł 
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2) wpis do rejestru klaczy elitarnych koni półkrwi, czy
stej krwi arabskiej i zimnokrwistych, sporządzony 
przez prowadzącego Księgi Stadne właściwe dla 
danych ras; wnioski o wypłatę dotacji powinny za
wierać potwierdzenie zgodności z wpisem w Księ
dze Stadnej; dotacja może być wypłacana po za
kończeniu każdego kwartału (pkt 2) . 

r 
§ 17. 1. Hodowcy będącem u właścicielem matki 

w chwili urodzenia konia pełnej krwi angielskiej ho
dowli krajowej. który zajął premiowane miejsce w pró
bach dzielności na krajowych torach wyśc i gowych 

w 1996 r., przysługuje dotacja w wysokości 15% nagro
dy pieniężnej przysługującej właścicielowi konia w wy
niku wygranej na torze wyścigowym i otrzymanej 
przez właściciela konia. 

2. Za konia hodowli krajowej. który w 1996 r. uzy
skał określone w dziale I załącznika nr 7 do rozporzą
dzenia wyniki w: 

1) próbach dzielności koni ras: pełnej krwi angielskiej. 
małopolskiej. wielkopolskiej. szlachetnej półkrwi 

i śląskiej : 

a) za konia 4-6-letniego, 

b) za ogiera 7-letniego i starszego uznanego do 
rozrodu, 

2) krajowych pokazach hodowlanych afiliowanych 
przez Europejską Organizację Konia Arabskiego 
(ECAHO) - za ogiera lub klacz czystej .krwi arab
skiej 

- przysługuje dotacja podmiotowi będącemu ho
dowcą lu'b właścicielem konia w wysokości po 50% 
stawki dotacji określonej w dziale II załącznika nr 7 do 
rozporządzenia. 

3. Podmiotowi prowadzącemu Księgi Stadne koni 
pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej przysłu
guje dotacja w wysokości 71.250 zł na dofinansowanie 
kosztów związanych z opracowaniem i wydaniem dru
kiem Ksiąg Stadnych, dodatków i rejestrów hodowla
nych koni tych ras. 

§ 18. 1. Podmiotom utrzymującym stada zacho
wawcze i stada stanowiące rezerwę genetyczną zwie
rząt gospodarskich oraz stada zarodowe drobiu przy
sługuje dotacja na dofinansowanie kosztów utrzyma
nia tych zwierząt. 

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

3. Podmioty i maksymalne liczby zwierząt gospo
darskich w stadach zachowawczych i stadach stano
wiących rezerwę genetyczną oraz w stadach zarodo
wych drobiu, na których utrzymanie przysługuje dota
cja, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

4. Przy naliczaniu dotacji, o której mowa w ust. 1, 
przyjmuje się średnioroczny stan ewidencyjny tych 

zwierząt. Średnioroczny stan ewidencyjny zwierząt 
ustala się jako: 

1) sumę stanów dziennych sztuk dorosłych (samców 
i samic). utrzymywanych w okresie od dnia 1 stycz
nia do dnia 31 grudnia 1996 r., 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) stan samic na dzień 31 marca 1996 r. - w odniesie
niu do lisów pospolitych pastelowych i tchórzy, 

4) sumę stanów pierwszego dnia każdego miesiąca 
i na dzień kończący okres obrachunkowy podzielo
ną przez 13 - w odniesieniu do pozostałych · zwie
rząt. 

5. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa 
w ust. 1, jest potwierdzenie przez Centralną Stację Ho
dowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodow
li zwierząt utrzymywania stad zachowawczych i sta
nowiących rezerwę genetyczną zwierząt gqspodar
ski ch oraz stad zarodowych drobiu, z zastrzeżeniem 
ust. 6. 

6. Utrzymywanie stad koników polskich i hucułów 
potwierdza Polski Związek Hodowców Koni, a utrzymy
wanie stad owiec - właściwy regionalny związek ho
dowców owiec i kóz. 

7. W razie zmiany podmiotu, o którym mowa w 
ust. 1, dotacja przysługuje nowemu właścicielowi od 
dnia zakupu wymienionego w dokumencie kupna
-sprzedaży tego stada oraz odnosi się do średniej licz
by zwierząt zakupionych. Średni stan zwierząt ustala 
się jako sumę stanów na dzień zakupu i na ostatni dzień 
utrzymania stada podzieloną przez 2. 

§ 19. Podmiotowi upoważnionemu przez Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie 
odrębnych przepisów do prowadzenia oceny wartości 
użytkowej i hodowlanej koni w hodowli terenowej 
przysługuje dotacja w wysokości: 

" 

1) 38,40 zł - za klacz starszą wpisaną do księgi, pod
legającą ocenie wartości hodowlanej, 

2) 74,40 zł - za klacz młodą podlegającą kwalifikacji 
i wpisowi do ksiąg koni zarodowych, 

3) 31,20 zł - za źrebię podlegające opisowi w celu wy
stawienia dokumentu hodowlanego, 

4) 16,30 zł - za źrebię roczne i dwuletnie podlegające 
selekcji hodowlanej. 

5) 48,00 zł - za ogiera uznanego podlegającego prze
glądowi i selekcji hodowlanej, 

6) 99,60 zł - za ogiera młodego podlegającego kwa
lifikacji i wpisowi do ksiąg koni zarodowych, 

7) 96,00 zł - za ogiera poddanego próbie dzielności, 

lr 



Dziennik Ustaw Nr 81 - 1785 - Poz. 378 

8) 136.800 zł - za koszty związane z opracowaniem 
i wydaniem drukiem ksiąg koni zarodowych i reje
strów ogierów uznanych i państwowych. 

§ 20. Podmiotom może być przyznana dotacja na 
dofinansowanie: 

1) organizowania Krajowej Wystawy Zwierząt Ho
dowlanych, wtym nagród za osiągnięcia w hodow
li , przyznawanych na tej wystawie - w ramach 
kwoty 1.700.000 zł, 

2) upowszechniania postępu biologicznego oraz in
nych zadań z zakresu postępu biologicznego w pro
dukcji zwierzęcej - w ramach kwoty 2.000.000 zł, 

3) nabycia z importu niezbędnych do realizacji pro
gramów hodowlanych rozpłodników, zarodków, 
nasienia buhajów, knurów, tryków i kozłów, żeń
skiego materiału hodowlanego oraz matek pszcze
lich - w ramach kwoty 3.900.000 zł , 

4) organizacji i akredytacji pilotażowych laboratoriów 
oceny mleka surowego w celu rozszerzenia zakre
su badanych parametrów mleka, wykorzystywa
nych w ocenie i selekcji hodowlanej bydła mlecz
nego - w ramach kwoty 50.000 zł. 

§ 21 . Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej, w ramach posiadanych środków, może zlecić wy
konanie zadań z zakresu postępu biologicznego 
w produkcji zwierzęcej; środki na ich realizację nie 
mogą przekroczyć 5% kwoty przeznaczonej na dofi
nansowanie postępu biologicznego w produkcji zwie
rzęcej. 

§ 22. 1. Podmiotowi upowaznlonemu przez Mini
stra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przysługu
je dotacja na prowadzenie: 

1) oceny wartości użytkowej i hodowlanej, wpisu 
i prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych: świń, 
drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół oraz bydła 
w stadach stosujących unasiennianie krów; wy
móg unasienniania nie dotyczy stad bydła rasy 
polskiej czerwonej oraz bydła ras mięsnych, 

2) unasienniania zwierząt gospodarskich na: 

a) obniżenie ceny świadczonych usług unasiennia
nia krów i loch, 

b) częściowe pokrycie kosztów: 

- realizacji przez poszczególne stacje hodowli 
i unasienniania zwierząt programów oceny 
i selekcji buhajów do hodowl i oraz produkcji 
lub zakupu nasienia buhajów, 

- nabycia rozpłodników oraz produkcji lub na
bycia ich nasienia, 

3) produkcji i unasienniania matek pszczelich, 

4) unasienniania owiec, klaczy i kóz. 

2. Podmiotom prowadzącym unasiennianie zwie
rząt gospodarskich, działającym poza organizacją Cen
tralnej Stacji Hodowli Zwierząt, ale pod jej merytorycz-

nym nadzorem i na podstawie zawartego z nią porozu
mienia, przysługuje dotacja, o której mowa w ust. 1 
pkt 2 i 4; dotacje są przekazywane podmiotom za po
średnictwem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt 

w okresach miesięcznych po przedstawieniu rozliczeń 
potwierdzonych przez odpowiednie terenowe stacje 
hodowli i unasienniania zwierząt. 

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, 
są udzielane za pierwszy zabieg inseminacyjny udoku
mentowany wystawionym zaświadczeniem o unasien
nianiu. 

4. Wykaz zadań i wysokość stawek dotacji, o któ
rych mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 6 do rozpo
rządzenia. 

5. Podmiotowi upoważnionemu przez Ministra Rol 
nictw a i Gospodarki Żywnościowej przysługuje dota
cja według stawek i na zadania określone w lp. C I za
łącznika nr 6 do rozporządzenia . 

6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, dotacje 
są przekazywane w okresach miesięcznych, po przed
stawieniu w terminie 20 dni po upływie każdego mie
siąca rozliczenia z wykonanych zadań; w wypadku una
sienniania i produkcji matek pszczelich, dotacja może 
być przekazywana miesięcznie w wysokości 1/12 kwo
ty dotacji planowanej na te zadania, a jej rozliczenie 
roczne następuje w terminie 30 dni od dnia zakończe
nia wykonania zadań . 

7. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, może być 
przekazana zaliczka do wysokości 1/12 planowanej 
kwoty dotacji rocznej; kwota ta powinna być rozliczona 
we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 
1996 r. 

8. Roczne rozliczenie dotacji jest składane do dnia 
20 stycznia 1997 r. 

9. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypła
ty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r., 
należy przekazać do dnia 20 stycznia 1997 r. na rachu
nek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej. 

§ 23. 1. Podmiotom upoważnionym przez Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za prowadzenie 
oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz 
przysługuje dotacja w wysokości stawek określonych 
w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dotacje są 
przekazywane w okresach miesięcznych, po przedsta
wieniu w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca 
rozliczenia wykonanych zadań. 

3. Podmiotowi upoważnionemu przez Ministra Rol
nictwa i Gospodarki Żywnościowej przysługuje dota
cja według stawek i na zadania określone w lp. C " za
łącznika nr 6 do rozporządzenia. 
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4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, może być 
przekazana zaliczka do wysokości 1/12 planowanej 
kwoty dotacji rocznej; kwota ta powinna być rozliczona 
we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 
1996 r. 

5. Roczne rozliczenie dotacji jest składane do dnia 
20 stycznia 1997 r. 

6. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypła
ty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r., 
należy przekazać do dnia 20 stycznia 1997 r. na rachu
nek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej. 

§ 24. 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywno
ściowej za pośrednictwem Centralnej Stacji Hodowli 
Zwierząt i okręgowych stacji hodowli zwierząt dokonu
je wypłat dotacji, o których mowa w: 

1) § 11 ust. 1: 

a) pkt 1 - na wniosek właściciela sprzedającego 
rozpłodnika, zawierający numer identyfikacyjny 
i informację dotyczącą oceny rozpłodnika, wraz 
z załączonym zaświadczeniem o celowości jego 
nabycia lub dokumentem zakupu, o których mo
wa w § 11 ust. 2 i 3, 

b) pkt 2: 

- lit. a) - na wniosek hodowcy, potwierdzony 
przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub 
właściwą okręgową stację hodowli zwierząt 
o zakwalifikowaniu buhajka do hodowli 
i przekazaniu do wychowalni albo o uzyska
niu zgody właściwej stacji hodowli i unasien
niania zwierząt na odchów we własnej wy
chowalni, 

- lit. b) - na wniosek hodowcy z potwierdze
niem zakupu przez stację hodowli i unasien
niania zwierząt, 

2) § 12: 

a) ust. 1: 
- pkt 1 - na wniosek hodowcy, w którym wyni

ki oceny użytkowości mlecznej są zgodne 
z danymi okręgowej stacji hodowli zwierząt 
zawartymi w tabulogramie T-40; w wypadku 
krowy pierwiastki, która się ocieliła w 1996 r. 
- potwierdzony pod względem merytorycz
nym przez okręgową stację hodowli zwierząt 
z podaniem numeru zaświadczenia unasien
niania, daty unasienniania, nazwy i numeru 
rejestracyjnego buhaja, numeru kartoteki, 

- pkt 2-4 i 6-8 - na wniosek hodowcy, po
twierdzony pod względem merytorycznym 
przez okręgową stację hodowli zwierząt, 

- pkt 5 - na wniosek hodowcy; dotacja może 
być wypłacana w dwóch ratach w wysokości 
1/2 stawki rocznej, według stanu krów licen
cjonowanych na dzień 31 maja i 30 listopada 
1996 r., 

- pkt 9 - na wniosek hodowcy sprzedającego 
loszkę, zawierający liczbę punktów za wartość 
hodowlaną, określoną przez właściwą okrę
gową stację hodowli zwierząt w świadectwie 
zakwalifikowania loszki, 

b) ust. 2 - na wniosek hodowcy udokumentowa
ny zaświadczeniem wydanym przez wykonują
cego czynności związane z przygotowaniem kro
wy lub jałowicy dawczyni zarodków i pozyska
niem zarodków, 

c) ust. 3 - na wniosek hodowcy udokumentowany 
zaświadczeniem wydanym przez wykonującego 
czynności związane z przeniesieniem zarodków 
do dróg rodnych biorczyni, potwierdzonym 
przez właściwą okręgową stację hodowli zwie
rząt, 

d) ust. 4: 

- pkt 1 i 2 - na wniosek Akademii Rolniczo-
-Technicznej w Olsztynie, 

- pkt 3 - na wniosek Instytutu Genetyki i Ho-
dowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, 

- pkt 5 - na wniosek Centralnej Stacji Hodow
li Zwierząt, udokumentowany zestawieniem 
wykonanych oznaczeń liczby komórek soma
tycznych, 

e) ust. 5 - na wniosek Ośrodka Hodowli Zarodo
wej Gajewo Spółka z 0.0., 

f) ust. 6 - na wniosek udokumentowany zestawie
niem sporządzonym przez Centralną Stację Ho
dowli Zwierząt lub okręgową stację hodowli 
zwierząt na podstawie protokołów pobrań prób 
krwi oraz wyników testów krwi wykonanych 
przez uprawnione laboratoria, 

g) ust. 7 - na wniosek hodowcy, po złożeniu do 
okręgowej stacji hodowli zwierząt metryczki 
świadczącej o odchowaniu pierwszego miotu lo
chy, 

h) ust. 9 - na wniosek hodowcy potwierdzony pod 
względem merytorycznym przez właściwą okrę
gową stację hodowli zwierząt, 

i) ust. 14: 

- pkt 1 i 2 - na wniosek Centralnego Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Drobiarstwa Od
dział Testowania Kur we Wroniawach oraz Za
kładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki 
Rossocha Spółka z 0.0., przy czym dotacja 
może być wypłacana w czterech ratach: po za
kończeniu 8 tygodni odchowu, po zakończe
niu całego odchowu, w połowie cyklu hodow
lanego, po zakończeniu cyklu hodowlanego 
i po opracowaniu wyników końcowych te
stów; stawki dotacji są stawkami maksymal
nymi; końcowe rozliczenie kwoty należnej do
tacji następuje na podstawie faktycznie po
niesionych kosztów, a warunkiem wypłacenia 
dotacji jest prowadzenie testowania drobiu 
zgodnie z metodyką i programem testowania, 
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- pkt 3 - na wniosek Centralnego Ośrodka Ba
dawczo-Rozwojowego Drobiarstwa Oddział 

Testowania Kur we Wroniawach; wypłata do
tacji następuje po zakończeniu testu i opraco
waniu wyników; stawki dotacji są stawkami 
maksymalnymi; rozliczenie dotacji następuje 
na podstawie faktycznie poniesionych kosz
tów, a warunkiem wypłacenia dotacji jest pro
wadzenie testowania drobiu zgodnie z meto
dyką i programem testowania, 

j) ust. 15- na wniosek hodowcy, po potwierdzeniu 
przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub 
właściwą okręgową stację hodowli zwierząt, że 

oceny pokroju dokonała powołana w tym celu 
komisja oceny pokroju, 

3) § 13 - na wniosek podmiotu, 

4) § 18 - na wniosek podmiotu wymienionego w za
łączniku nr 4 do rozporządzenia, przy czym w od
niesieniu do stad trzody chlewnej i drobiu dotacja 
może być wypłacana po zakończeniu każdego 
miesiąca w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji, 
a całkowite rozliczenie należnej dotacji następuje 
po zakończeniu roku kalendarzowego; w odnie
sieniu do stad lisów pospolitych pastelowych 
i tchórzy dotacja wypłacana jest jednorazowo, po
cząwszy od II kwartału, przy czym wniosek powi
nien być potwierdzony pod względem meryto
rycznym przez właściwą okręgową stację hodow
li zwierząt. 

2. Przed dokonaniem wypłat dotacji , o których 
mowa w ust. 1, wn ioski podmiotów pod względem 
merytorycznym i rachunkowym sprawdzają i potwier
dzają : Centralna Stacja Hodowli Zwierząt i okręgowe 
stacje hodowli zwierząt, a w wypadku dotacji do ogie
rów rozpłodników - okręgowe związki hodowców 
koni. 

3. W ramach środków przewidzianych w budżecie 
państwa na finansowanie postępu biologicznego 
w produkcji zwierzęcej Minister Rolnictwa i Gospodar
ki Żywnościowej może przekazać Centralnej Stacji Ho
dowli Zwierząt zaliczkę do wysokości 1/12 rocznej kwo
ty dotacji wypłacanej za jej pośrednictwem; kwota ta 
powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należ
nych dotacji za grudzień 1996 r. 

4. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazy
wane w okresach miesięcznych po przedstawieniu 
w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca rozli 
czen ia wykonanych zadań. 

5. Roczne rozliczenie dotacji, o których mowa 
w ust. 1, jest składane do dnia 20 stycznia 1997 r. 

6. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypła

ty dotacji, według stanu na dzień 31 grudn ia 1996 r., 
należy przekazać do dnia 20 stycznia 1997 r. na rachu 
nek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej . 

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

1) § 12: 

a) ust. 1 pkt 10 - na wniosek Polskiego Związku 
Hodowców Koni , sporządzony na podstawie 
wniosków okręgowych zw i ązków hodowców 
koni , 

b) ust. 4 pkt 4 - na wniosek Instytutu Genetyki 
i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu zawierają

cy imienny wykaz przetestowanych koni oraz 
potwierdzenie zgodności z wpisem w Księdze 
Stadnej dla ras: pełnej krwi angielskiej i czystej 
krwi arabskiej, 

c) ust. 16 - na wniosek podmiotu zgodny z warun
kami określonymi w umowie zawartej pomiędzy 
Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej a tym podmiotem, 

2) § 14: 

a) ust.1 pkt 1, 3 i 5- 7 - na udokumentowany 
wniosek nabywcy, na wskazane przez niego kon
to bankowe, 

b) ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 2 - na wniosek nabyw
cy lub podmiotu, wraz z załączonym protokołem 
zarybień, na wskazane przez wnioskodawcę 

konto bankowe, 

c) ust. 3 - na wniosek Zakładu Doświadczalnego 
Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Zatorze 
lub Zakładu Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej 
PAN w Gołyszu, wraz z załączonym protokołem 
odłowu tarlaków i selektów, dokonanego w celu 
przeprowadzenia selekcji i wyboru sztuk do sta
da podstawowego danej lin i i, 

3) § 15 ust. 1: 

a) pkt 1 i 3 - na wniosek podmiotu wymienionego 
w załączniku nr 5 do rozporządzen i a; w pierw
szym miesiącu I, II i III kwartału dotacja może być 
wypłacana w wysokości 1/4 ogólnej kwoty na
leżnej dotacji rocznej ; rozliczenie rocznej dotacji 
następuje we wniosku za IV kwartał, 

b) pkt 2 - na wniosek podmiotu potwierdzony 
przez Polski Związek Hodowców Koni, 

4) § 16: 

a) ust. 1 pkt 1 - na wniosek: 

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

- innego podmiotu, potwierdzony przez Polski 
Związek Hodowców Koni; 

b) ust. 1 pkt 2: 

- na wniosek podmiotu Agencji Własności Rol 
nej Skarbu Państwa, 
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- na wniosek podmiotu prowadzącego hodow
lę koni czystej krwi arabskiej, 

- na zbiorczy wniosek Polskiego Związku Ho
dowców Koni, sporządzony na podstawie 
wniosków innych podmiotów prowadzących 
hodowlę koni ras półkrwi i zimnokrwistych, 

5) § 17 - na wniosek: 

a) ust. 1 - hodowcy, potwierdzony przez Służe
wiec - Tory Wyścigów Konnych w Warszawie 
Spółka z 0.0., 

b) ust. 2 - podmiotu: 

- pkt 1 lit. a). potwierdzony przez Polski Związek 
Jeździecki, 

- pkt 1 lit. b), potwierdzony przez Polski Zwią
zek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeź
dziecki, 

- pkt 2, zawierający potwierdzenie wpisu o uzy
skanych wynikach w Księdze Stadnej koni 
arabskich czystej krwi, 

c) ust. 3 - Służewiec - Tory Wyścigów Konnych 
w Warszawie Spółka z 0.0., potwierdzony przez 
Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa -
Oddział Terenowy w Warszawie; dotacja może 
być wypłacana za wykonane prace, a rozliczenie 
dotacji rocznej następuje w IV kwartale, 

6) § 18 - na wniosek podmiotu wymienionego w za
łączniku nr 4 do rozporządzenia ; w odniesieniu do 
koników polskich i hucułów w pierwszym miesiącu 
I, II i III kwartału dotacja może być wypłacana w wy
sokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; 
rozliczenie dotacji rocznej następuje we wniosku za 
IV kwartał, 

7) § 19 - na wniosek Polskiego Związku Hodowców 
Koni, 

8) § 20 i 21 - na wniosek podmiotu, 

9) § 22 - na wniosek Centralnej Stacji Hodowli Zwie
rząt, 

10) § 23 - na wniosek Polskiego Związku Owczarskie
go. 

§ 26. 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywno
ściowej za pośrednictwem Polskiego Związku Owczar
skiego i regionalnych związków hodowców owiec i kóz 
dokonuje wypłat dotacji, o których mowa w: 

1) § 11 ust. 1 pkt 1 - na wniosek właściciela sprzeda
jącego tryka lub kozła, zawierający numer identyfi
kacyjny rozpłodnika i informację dotyczącą oceny 
rozpłodnika, wraz z załączonym zaświadczeniem, 
o którym mowa w § 11 ust. 2, 

2) § 12: 

a) ust. 1 pkt 11 - na wniosek hodowcy, 

b) ust. 10 i 11 - na wniosek hodowcy, 

c) ust. 12 - na wniosek regionalnego związku ho
dowców owiec i kóz, 

d) ust. 13 - na wniosek hodowcy; dotacja może 
być wypłacana po zakończeniu każdego kwarta
łu w wysokości 1/4 rocznej kwoty dotacji; rozli
czenie z tytułu dotacji rocznej następuje po za
kończeniu roku kalendarzowego, 

3) § 18 - na wniosek podmiotu wymienionego w za
łączniku nr 4 do rozporządzenia, w odniesieniu do 
stad owiec, przy czym dotacja może być wypłaca
na po zakończeniu każdego miesiąca w wysokości 
1/12 rocznej dotacji, a rozliczenie z tytułu dotacji 
rocznej następuje po zakończeniu roku kalendarzo
wego. 

2. Polski Związek Owczarski i regionalne związki ho
dowców owiec i kóz potwierdzają i sprawdzają wnio
ski, o których mowa w ust. 1, pod względem meryto
rycznym i rachunkowym. 

3. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, może być 
przekazana zaliczka do wysokości 1/12 rocznej kwoty 
dotacji wypłacanej za jego pośrednictwem; kwota ta 
powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należ
nych dotacji za grudzień 1996 r. 

4. Dotacje są przekazywane w okresach miesięcz
nych, po przedstawieniu w terminie 20 dni po upływie 
każdego miesiąca rozliczenia wykonanych zadań . 

5. Roczne rozliczenie dotacji jest składane do dnia 
20 styczn ia 1997 r. 

6. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty 
dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r., 
należy przekazać do dnia 20 stycznia 1997 r. na rachu
nek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej . 

Rozdział 4 

Dotacje na dofinansowanie upowszechniania doradz
twa rolniczego oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 27. 1. Dotacje w wysokości określonej w załącz
niku nr 8 do rozporządzenia przysługują podmiotom, 
którym Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej lub wojewoda zleci na podstawie umowy wykona
nie zadań dotyczących doradztwa rolniczego w zakre
sie: 

1) ekonomiczno-organizacyjnym i marketingu, 

2) restrukturyzacji rolnictwa i jego otoczenia, w szcze
gólności w: 

a) usługach, 

b) przetwórstwie rolno-spożywczym, 

c) obrocie produktami rolnymi i środkami do pro
dukcji rolnej. 

3) technologii prowadzonej w oparciu o najnowsze 
wyniki badań nauk rolniczych, dotyczącej: 

a) produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
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b) proekologicznej technologii produkcji, 

4) wielofunkcyjnego rozwoju wsi, szczególnie w sfe
rze: 

a) promowania przedsiębiorczości - wskazania 
dodatkowych źródeł dochodu, 

b) aktywizacji społeczności wiejskiej w działalności 
społecznej i kulturalnej, 

5) prowadzenia wiejskiego gospodarstwa domowe
go, 

6) doskonalenia zawodowego kadry doradczej. 

2. W ramach stawek dotacji określonych w załącz
niku nr 8 do rozporządzenia na wykonanie zadań, o któ
rych mowa w ust. 1, mogą być dofinansowane zakupy 
środków produkcji, niezbędnych do realizacji tych za
dań, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych. 

§ 28. Z dotacji na zadania określone § 27 mogą być 
pokrywane wydatki na nabycie pomocy dydaktycz
nych, nie wyższe jednak niż 50% dotacji udzielonej na 
zadanie. 

§ 29. Dotacje za 1996 r. są rozliczane do dnia 31 
stycznia 1997 r., przy czym nie wykorzystane środki bu
dżetowe według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r. na
leży przekazać do dnia 20 stycznia 1997 r. odpowiednio 
na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej lub na rachunek właściwego urzędu 
wojewódzkiego. 

Rozdział 5 

Dotacje na dofinansowanie kosztów zwalczania za
raźliwych i zakaźnych chorób zwierząt oraz zasady 

i tryb ich udzielania 

§ 30. 1. Dotacje przysługują za wykonane zadania 
zlecone przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywno
ściowej lub właściwego państwowego lekarza wetery
narii na: 

1) usługi weterynaryjne - według stawek określo
nych w dziale I załącznika nr 9 do rozporządzenia, 

2) zużyte środki farmaceutyczne, dezynfekcyjne i inne 
materiały, jeżeli nie zostały dostarczone przez wo
jewódzki zakład weterynarii, 

3) dojazd do miejsca wykonania zadania - według 

stawek określonych w przepisach w sprawie uży
wania samochodów osobowych, motocykli i moto
rowerów do celów służbowych, 

4) badania laboratoryjne wykonywane zgodnie 
z programem ustalonym przez Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, rozliczane według 
stawek określonych w załączniku nr 10 do rozpo
rządzenia, 

5) zakupy biopreparatów służących do diagnozowa
nia i zwalczania zaraźliwych i zakaźnych chorób 
zwierząt oraz na utrzymanie stałej rezerwy tych 

biopreparatów i gospodarki ich zasobami, zlecone 
przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej, 

6) przewóz i zabijanie zwierząt, utylizację zwłok zwie
rzęcych i odpadów poubojowych, zastosowanie 
określonych procesów technologicznych przero
bu mięsa z nakazu wojewódzkiego lekarza wetery
narii - w wysokości kwot określonych w faktu
rach, 

7) wynagrodzenia rzeczoznawców ustalających war
tość szacunkową zabijanych zwierząt z nakazu pań
stwowego lekarza weterynarii i dokonujących prze
glądu pasiek podejrzanych o choroby zakaźne -
w wysokości określonej w dziale I załącznika nr 9 
do rozporządzenia, 

8) wynagrodzenia osób wynajętych do przytrzymy
wania zwierząt podczas wykonywania przez leka
rzy weterynarii czynności związanych z badaniem 
zwierząt oraz zabiegami profilaktycznymi - we
dług zwyczajowo przyjętej na danym terenie 
dniówki, nie więcej jednak niż wynikałoby to z wy
nagrodzenia rzeczoznawcy do oszacowania warto
ści zwierząt, 

9) odszkodowania wypłacane posiadaczom zwierząt 
za zwierzęta zabite z nakazu państwowego lekarza 
weterynarii lub padłe, a także za zapomogi i nagro
dy przyznawane na podstawie przepisów o zwal
czaniu zaraźliwych i zakaźnych chorób zwierząt 
oraz związane z tym opłaty pocztowe, 

10) wydatki poniesione przez gminę przy wykonywa
niu czynności zarządzonych przez wojewódzkiego 
lekarza weterynarii. 

2. Wartość jednego punktu w załącznikach nr 9 i 10 
do rozporządzenia wynosi 10 groszy. Za inne czynno
ści i badania nie wymienione w tych załącznikach sto
suje się stawkę jak za czynności podobne pod wzglę
dem czasochłonności i stopnia trudności ich wykona
nia. 

§ 31. Dotacje przysługują na koszty: 

1) obserwacji i szczepień zwierząt podejrzanych o za
rażenie się wścieklizną, zarządzonych przez właści
wego państwowego lekarza weterynarii, w tym 
również obserwacji zwierząt, które pokąsały czło
wieka, oraz utrzymania zwierzęcia w czasie trwania 
obserwacji, 

2) usypiania psów i kotów nieuleczalnie chorych, 
psów i kotów nie zaszczepionych przeciw wście
kliźnie, psów pozostających bez opieki (bezpań
skich) oraz ślepych miotów psów i kotów, 

3) badań diagnostycznych, w tym szczepień oraz le
czenia zwierząt, na podstawie decyzji Ministra Rol
nictwa i Gospodarki Żywnościowej, w wypadkach 
gdy zarządzenie tych czynności będzie mieć na ce
lu ograniczenie zasięgu lub skutków zaraźliwych 
i zakaźnych chorób zwierząt albo zdobycie odpo-
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wiednich doświadczeń praktycznych w zwalczaniu 
tych chorób. 

§ 32.1. Dotacjami, o których mowa w § 30 i 31, dys
ponują Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
i wojewodowie; dotacje te rozliczają wojewódzcy leka
rze weterynarii. 

2. Dotacje są wypłacane przez Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej na podstawie zestawień 
wykonanych zadań, poniesionych kosztów zakupu 
i utrzymania stałej rezerwy biopreparatów oraz gospo
darki ich zasobami- Państwowemu Instytutowi Wete
rynaryjnemu w Puławach, a przez wojewodów - wo
jewódzkim lekarzom weterynarii. 

§ 33. Dotacje są przeznaczone na zadania w zakre-
sie: 

1) szczepień profilaktycznych przeciwko wściekliźnie 
lisów i innych mięsożernych zwierząt dziko żyją

cych, wykonywanych zgodnie z programem usta
lonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej. w wysokości kwot wynikających z za
wartych umów, 

2) likwidacji skutków nie przewidzianych epizootii, . 

3) badań laboratoryjnych zleconych do wykonania 
zgodnie z programem ustalonym przez Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, rozlicza
nych według stawek określonych w dziale II załącz
nika nr 9 i w załączniku nr 10 do rozporządzenia 
w zakresie : 

a) wykrywania pozostałości chemicznych, biologicz
nych i leków weterynaryjnych w produktach spo
żywczych pochodzenia zwierzęcego oraz tkan
kach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych, 

b) oceny efektywności szczepień profilaktycznych 
przeciwko wściekliźnie zwierząt dziko żyjących. 

§ 34. 1. Wojewódzcy lekarze weterynarii przedsta
wiają wojewodom rozliczenia otrzymanych dotacji 
w okresach: 

1) za I półrocze - do dnia 31 lipca 1996 r., 

2) za 1996 r. - do dnia 20 stycznia 1997 r., 

a kopie rozliczeń przekazują Ministrowi Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej. 

2. Nie wykorzystane dotacje według stanu na dzień 
31 grudnia 1996 r. podlegają przekazaniu do dnia 20 
stycznia 1997 r. na rachunek budżetu wojewodów. 

Rozdział 6 

Dotacje na dofinansowanie kosztów monitoringu ja
kości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożyw

czych oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 35.1. Dotacje na monitoring jakości gleb, roślin, 
produktów rolniczych i spożywczych są przeznaczone 

na dofinansowanie kosztów oznaczania parametrów: 
gleby, jakości żywności, produktów rolniczych oraz 
środowiska ich produkcji i przetwarzania według sta
wek określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia. 

2. Dotacje przysługują podmiotom, którym Główny 
Inspektorat Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwór
stwa Artykułów Rolnych, zwany dalej "Głównym In
spektoratem", zleci wykonanie zadań wymienionych 
w ust. 1. 

§ 36. 1. W ramach środków przewidzianych w bu
dżecie państwa na wykonanie zadań, o których mowa 
w § 35 ust. 1, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywno
ściowej przekazuje Głównemu Inspektoratowi zaliczkę 
w wysokości 1/12 planowanej rocznej dotacji na te za
dania. Dotacja ta powinna być rozliczona we wniosku 
o wypłatę należnych dotacji w grudniu 1996 r. 

2. Głównemu Inspektoratowi dotacje są przekazy
wane w okresach miesięcznych po przedstawieniu 
rozliczenia w ciągu 20 dni po upływie każdego miesią
ca. 

3. Roczne rozliczenie dotacji jest składane przez 
Główny Inspektorat Ministrowi Rolnictwa i Gospodar
ki Żywnościowej do dnia 20 stycznia 1997 r. 

4. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypła
ty dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r. 
należy przekazać do dnia 20 stycznia 1997 r. na rachu
nek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej. 

Rozdział 7 

Dotacje na dofinansowanie prac geodezyjno-urządze
niowych na potrzeby rolnictwa oraz zasady i tryb ich 

udzielania 

§ 37. 1. Wojewódzkim biurom geodezji i terenów 
rolnych przysługuje dotacja, w wysokości wynikającej 
z liczby zadań i stawek dotacji określonych w załączni
ku nr 12 do rozporządzenia, za wykonanie zadań statu
towych w zakresie: 

1) scalania i wymiany gruntów, opracowania doku
mentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczy
stych po scaleniu i wymianie gruntów na podsta
wie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu 
i wymianie gruntów (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, odnowie
nia operatów ewidencji gruntów, opracowania 
map dla celów odnowienia ewidencji gruntów, za
kładania ewidencji gruntów (część opisowa) na te
renach wiejskich w systemie informatycznym i mo
dernizacji map ewidencji gruntów w systemie in
formatycznym na podstawie ustawy z dnia 17 ma-
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ja 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 na podstawie rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfika
cji gruntów (Dz.U. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 
21 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317), 

4) kartografii gleb - mapy gleboworolnicze, aktuali
zacji lub odnowienia map gleboworolniczych, 

5) opracowania dokumentacji geodezyjnej na grunty 
zmeliorowane (tereny konkurencyjne) na podsta
wie ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo 
wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, 
z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, 
poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, 
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i z 
1995 r. Nr 47, poz. 243), zwanej dalej "Prawem 
wodnym", do naliczenia opłat melioracyjnych oraz 
ustalenia podstawy do wymiaru podatku rolnego 
na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 
i z 1994 r. Nr 1, poz. 3), 

6) opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej 
z rekultywacją na cele rolne gruntów zdewastowa
nych i zdegradowanych w wyniku działania niezna
nych sprawców, w tym dokumentacji technicznej 
na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, 
poz. 78), 

7) opracowania dokumentacji geodezyjnej działek 

gruntów pod budynkami i działek gruntów pozo
stawionych rolnikom do dożywotniego użytkowa
nia na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 
i z 1995 r. Nr 4, poz. 17), 

8) opracowania dokumentacji geodezyjno-urządzenio
wej dotyczącej granicy polno-leśnej na podstawie 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, 
poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627 oraz 
z 1995 r. Nr 147, poz. 713), 

9) opracowania materiałów do studium uwarunko
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne
go gminy w części dotyczącej rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, sporządzenia planów urządzenio

wo-rolnych gminy, wsi i gospodarstw rolnych 
w powiązaniu, między innymi, z ochroną i kształ
towaniem środowiska oraz ochroną gruntów rol
nych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, 
poz. 415), 

10) opracowania dokumentacji geodezyjnej nierucho
mości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi, 
przekazywanych do Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 19 
października 1991 r. o gospodarowaniu nierucho
mościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. 
Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504 oraz z 1996 r. Nr 
59, poz. 268). 

2. Wojewoda, w uzasadnionych wypadkach, może 
zlecić wykonanie zadań wymienionych w ust. 1 pkt 10. 
Stawki za wykonanie zadania, ustalone w wyniku prze
targu, nie mogą być wyższe niż określone w załączniku 
nr 12 do rozporządzenia. 

3. Do prac związanych ze scaleniem i wymianą 
gruntów, kontrolą terenową i aktualizacją ewidencji 
gruntów oraz opracowaniem map dla celów odno
wienia ewidencji gruntów stawkę dotacji określoną 
w załączniku nr 12 do rozporządzenia w wojewódz
twach: 

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, tarnobrzeskim, 
wałbrzyskim i zamojskim stosuje się ze współczyn
nikiem 1,5. 

4. Do prac związanych z wymianą gruntów, z za
strzeżeniem ust. 5, stosuje się stawkę dotacji określo
ną w lp. 1 załącznika nr 12 do rozporządzenia ze współ

czynnikiem : 

1) 3,0 dla obszaru do 1 ha objętego postępowaniem, 

2) 1,5 dla obszaru do 2 ha objętego postępowaniem. 

5. Do prac wymienionych w ust. 4 nie mają zasto
sowania współczynniki określone w ust. 3. 

6. Do prac związanych z odnowieniem operatu ewi
dencji gruntów i zakładaniem ewidencji gruntów 
(część opisowa) na terenach wiejskich w systemie in
formatycznym, wykonywanych w województwach, 
gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 
2,5 ha, stosuje się stawkę dotacji określoną w załączni
ku nr 12 do rozporządzenia ze współczynnikiem 1,5. 

7. Do prac związa nych z klasyfi kacją g ru ntów wyko
nywanych w miastach na mapach wielkoskalowych 
stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 12 
do rozporządzenia, ze współczynnikiem 1,4 dla skali 
1:500 i ze współczynnikiem 1,2 dla skali 1:1000. 

8. Dla obszarów leśnych objętych scaleniem i wy
mianą gruntów, na których szacuje się drzewostan, 



Dziennik Ustaw Nr 81 - 1792 - Poz. 378 

stosuje się stawkę dotacji określoną w załączniku nr 12 
do rozporządzenia ze współczynnikiem 1,25. 

9. Do prac związanych z opracowaniem materiałów 
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro
wania przestrzennego województwa w części dotyczą
cej rolniczej przestrzeni produkcyjnej stosuje się staw
kę dotacji określoną w lp. 9 załącznika nr 12 do rozpo
rządzenia ze współczynnikiem 0,15. 

§ 38. 1. Dotacje, o których mowa w § 37, są przeka
zywane w okresach miesięcznych po przedstawieniu 
rozliczenia w terminie 20 dni po upływie każdego mie
siąca . 

2. Na realizację zadań, o których mowa w § 37, zo
stanie przekazana zaliczka w wysokości 1/12 planowa
nej rocznej dotacji na zadania; kwota ta powinna być 
rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za 
grudzień 1996 r. 

3. Rozliczenia dotacji są sprawdzane i zatwierdzane 
pod względem merytorycznym, formalnym i rachun
kowym przez wojewodę. Rozliczenie jest przesyłane 
Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za 
I półrocze 1996 r. - do dnia 31 lipca 1996 r., a za rok 
1996 - do dnia 20 stycznia 1997 r. 

4. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty 
dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r., na
leży przekazać do dnia 20 stycznia 1997 r. na rachunek 
wojewody. 

Rozdział 8 

Dotacje na dofinansowanie nawozów wapniowych 

§ 39. Dotacje mogą być udzielane podmiotom pro
dukującym lub pozyskującym nawozy wapniowe 
i wapniowo-magnezowe o wymagan iach określonych 
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, 

dla których uzyskano pozytywną ocenę Instytutu 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
oraz ważny dla danej partii nawozów, nie większej niż 
2.000 ton, atest (zaświadczenie) wystawiony przez 
właściwą okręgową stację chemiczno-rolniczą. 

§ 40. 1. Dotacja do nawozów wapn iowych i wapnio
wo-magnezowych, spełniających wymagania określo

ne w § 39, może być udzielona po ich sprzedaży produ
centom rolnym do wysiewu na użytkach rolnych 
i gruntach pod stawami - bezpośrednio lub za pośred

nictwem jednostki handlowej - w wysokości : 

1) 74 zł za tonę czystego składnika MgO - na odle
głość do 200 km, 

2) 89 zł za tonę czystego składnika MgO - na odle
głość ponad 200 km, 

3) 41 zł za tonę czystego składnika CaO - bez wzglę

du na odległość. 

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, liczo
na jest od miejsca produkcji lub pozysku nawozów do 
miejscowości będącej siedzibą gospodarstwa rolnego. 

3. Ilość czystego składnika CaO i MgO oblicza się 
według minimalnych zawartości tych składników, 

określonych w normie dla danej odmiany (symbolu) 
nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych . 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzie
lona do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezo
wych sprzedanych producentom rolnym, w ilościach 
nie przekraczających dawki 6 ton czystego składnika 
CaO w przeliczen iu na 1 ha w ciągu roku, z wyjątkiem 
miejscowości, o których mowa w § 42. 

§ 41 . Sprzedaż nawozów wapniowych i wapniowo
-magnezowych, o których mowa w § 39, powinna być 
potwierdzona dokumentem (fakturą lub rachunkiem 
uproszczonym) zawierającym informację o ilości i ce
nie sprzedanych nawozów. 

§ 42. 1. W miejscowościach objętych wapnowa
niem regeneracyjnym, w których ponad 50% po
wierzchni gleb zostało uznanych przez właściwą okrę

gową stację chemiczno-rolniczą za bardzo kwaśne -
stawki dotacji, o których mowa w § 40 ust. 1, podwyż

sza się o 10 %. 

2. Podwyższone stawki dotacji przysługują pod
miotowi wówczas, gdy dany nawóz wapniowy został 
sprzedany do gospodarstw rolnych położonych 

w miejscowościach , o których mowa w ust. 1, w ilo
ściach nie przekraczających dawek nawozów wapnio
wych w ciągu roku dla danej miejscowości , określo

nych przez właśc iwą terytorialnie okręgową stację che
miczno-rolniczą· 

3. Wykazy miejscowości , o których mowa w ust. 1, 
sporządzają właściwe terytorialnie okręgowe stacje 
chemiczno-rolnicze, które przekazują je do ośrodków 
doradztwa rolniczego, izb skarbowych i wójtów (bur
m istrzów, prezydentów miast). 

§ 43. 1. Podmioty zainteresowane korzystaniem 
z dotacji, o której mowa w § 40 i 42, przed rozpoczę

ciem działalności objętej dotowaniem w 1996 r. składa
ją wniosek do właściwej terytorialnie izby skarbowej, 
z którą uzgadniają sposób udokumentowania oraz ewi
dencjonowania tej działalności . 

2. Właściwą terytorialnie izbą skarbową do wypła
cania dotacji jest izba skarbowa, na której terenie znaj-
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duje się siedziba podmiotu produkującego lub pozy
skującego nawozy, o których mowa w § 39. 

3. Izba skarbowa ustala dla podmiotu ubiegające
go się o dotację limit dotacji na 1996 r., w ramach środ
ków budżetowych przyznanych na ten cel izbie skarbo
wej. 

4. Dotacje są wypłacane podmiotom przez izby 
skarbowe w okresach miesięcznych, po przedstawie
niu odpowiednich zestawień należnych dotacji i nie
zbędnej dokumentacji, do wysokości określonego 

przez izbę skarbową limitu dotacji, o którym mowa 
w ust. 3. 

5. Podmioty otrzymujące dotacje do nawozów, 
o których mowa w § 39, mogą we właściwej izbie skar
bowej uzyskać zaliczkę w wysokości do 1/12 limitu do
tacji na 1996 r.; zaliczkę rozlicza się, a nie wykorzysta
ną zwraca najpóźniej do dnia 31 grudnia 1996 r. W wy
padku zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działal
ności dotowanej, zaliczkę zwraca się przy rozliczaniu 
dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługi
wała. 

Rozdział 9 

Dotacje na dofinansowanie prac w zakresie chemiza
cji rolnictwa i ochrony roślin uprawnych oraz zasady 

i tryb ich udzielania 

§ 44. 1. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Wesołej k. Warszawy, zwanej dalej "Okręgową Sta
cją", oraz jej oddziałom przysługuje dotacja na dofi
nansowanie kosztów realizacji zadań określonych 

w załączniku nr 13 do rozporządzenia, a także zadań 
kontrolnych zleconych przez Ministra Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywa
ne Okręgowej Stacji miesięcznie, po przedstawieniu 
rozliczenia za miesiąc poprzedni. 

3. Okręgowej Stacji może być przekazana zaliczka 
w wysokości 1/3 planowanej dotacji rocznej, która jest 
rozliczana w okresie od września do grudnia 1996 r. 

§ 45. Okręgowej Stacji, z tytułu nadzoru nad dzia
łalnością okręgowych stacji chemiczno-rolniczych 
w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa, ochrony 
środowiska oraz badań jakości płodów rolnych, przy
sługuje dotacja roczna w wysokości 110.600 zł; dotacja 
przekazywana jest miesięcznie w wysokości 1/12 dota
cji rocznej. 

§ 46. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej może udzielić dotacji na ochronę roślin uprawnych 
w zakresie: 

1) zwalczania organizmów szkodliwych roślin - cho
rób, szkodników i chwastów, 

2) lustracji poszukiwawczych, badań, zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się i zwalczania chorób, szkod
ników i chwastów, 

3) rejestracji, prognozowania i sygnalizacji agrofa
gów, 

4) kontroli jakości środków ochrony roślin, 

5) analizy pozostałości środków ochrony roślin w pło
dach rolnych. 

§ 47. Podmiotom, którym Wojewódzki Inspektor 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin nakazał decyzją 
wykonanie czynności, o których mowa w § 46 pkt 1, 
może być przyznana dotacja. 

§ 48. Dotacje na zadania, o których mowa w § 46 
pkt 2, przysługują podmiotom, którym Główny In
spektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 

w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej zleci realizację i wykonanie tych zadań 
w wysokości i na warunkach ustalonych w zawartych 
umowach. 

§ 49. Dotacje na zadania, o których mowa w § 46 
pkt 1 i 2, są wypłacane i rozliczane przez Głównego In
spektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. 

§ 50. Dotacje na zadania, o których mowa w § 46 
pkt 3-5, przysługują Instytutowi Ochrony Roślin w Po
znaniu w wysokości określonej w załączniku nr 14 do 
rozporządzenia. 

§ 51. Dotacje dla Instytutu Ochrony Roślin w Pozna
niu są przekazywane miesięcznie po przedstawieniu 
rozliczenia za miesiąc poprzedni . 

§ 52. Nie wykorzystane środki finansowe na wypła
tę dotacji, o których mowa w § 44 i 46, według stanu na 
dzień 31 grudnia 1996 r., są przekazywane na rachunek 
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
do dnia 20 stycznia 1997 r. 

Rozdział 10 

Dotacje na dofinansowanie utrzymania urządzeń me
lioracji podstawowych oraz zasady i tryb ich udziela

nia 

§ 53. Podmiotowi, któremu wojewódzki zarząd me
lioracji i urządzeń wodnych zlecił zadanie utrzymania 
i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawo
wych, o których mowa wart. 91 Prawa wodnego, przy
sługuje dotacja na dofinansowanie kosztów wykona
nia tego zadania. 

§ 54. Dotacja, o której mowa w § 53, jest wypłaca
na przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych. 
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Rozdział 11 

Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań 
melioracyjnych przez spółki wodne oraz zasady i tryb 

ich udzielania 

§ 55. 1. Spółka wodna, wykonująca konserwacje 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, może 

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), z zastrzeże
niem § 56. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są ustalane 
i wypłacane przez wojewodę na podstawie wniosków 
spółek wodnych, pozytywnie zaopiniowanych przez 
organy sprawujące nadzór nad ich działalnością, 

a w odniesieniu do spółek wodnych konserwujących 
urządzenia melioracji nawadniających - na podstawie 
wniosku z opinią w sprawie nawodnień przeprowadzo
nych w roku poprzednim. 

§ 56. Z dotacji, na zlecenie wojewódzkich zarządów 
melioracji i urządzeń wodnych, mogą być finansowa
ne koszty opracowania projektów oraz dokumentacji 
obiektów budowlanych i urządzeń wodnych, o których 
mowa w § 23 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w 
§ 55 ust. 1, przekazywanych nieodpłatnie spółkom 

wodnym. 

Rozdział 12 

Dotacje na dofinansowanie kosztów monitorowania 
dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do 

rynków zagranicznych oraz zasady i tryb ich 
udzielania 

§ 57. 1. Podmiotom realizującym zadania na zlece
nie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
w zakresie monitorowania dostępu polskich artykułów 
rolno-spożywczych do rynków zagranicznych przysłu
guje dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji tych 
zadań. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje za 
wykonane zadania w wysokości wynikającej z liczby 
zadań i stawek dotacji określonych w załączniku nr 15 
do rozporządzenia. 

§ 58. 1. Dotacja, o której mowa w § 57 ust. 1, jest 
wypłacana miesięcznie, po przedstawieniu rozliczenia 
za miesiąc poprzedni. Roczne rozliczenie jest składane 
do dnia 20 stycznia 1997 r. 

2. Nie wykorzystane środki budżetowe, według sta
nu na dzień 31 grudnia 1996 r., należy przekazać do 
dnia 20 stycznia 1997 r. na rachunek Ministerstwa Rol
nictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

Rozdział 13 

Dotacje na dofinansowanie kosztów ogrzewania 
warsztatów szkolnych gospodarstw pomocniczych 
szkół rolniczych, wykorzystywanych na cele dydak

tyczne oraz zasady i tryb ich udzielania 

§ 59. 1. Gospodarstwom pomocniczym szkół rolni
czych może być przyznana dotacja na dofinansowanie 
kosztów ogrzewania 1 m2 powierzchni wykorzystywa
nej do celów dydaktycznych w wysokości: 

1) 7,00 zł - w I półroczu 1996 r., 

2) 7,05 zł - w II półroczu 1996 r. 

2. Za podstawę do naliczenia dotacji w I półroczu 
przyjmuje się powierzchnię według stanu na dzień 
1 stycznia 1996 r., a w II półroczu - według stanu na 
dzień 1 lipca 1996 r., z tym że powierzchnia ta, liczona 
na jednego ucznia odbywającego praktyczną naukę za
wodu, według stanu na dzień 1 stycznia 1996 r., nie mo
że przekroczyć: 

1) w obiektach szklarniowych i inwentarskich - 4 m2, 

2) w warsztatach mechanicznych - 8 m2. 

3. Dotacja w 1996 r. nie może być wyższa niż ponie
sione koszty ogrzewania powierzchni, o których mowa 
w ust. 2. 

§ 60.1. Szkoły rolnicze przesyłają do Ministra Rol
nictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiorcze wyliczenie 
dotacji, o których mowa w § 59, w terminie: 

1) na I półrocze - do dnia 31 marca 1996 r., 

2) na II półrocze - do dnia 31 lipca 1996 r. 

2. Szkoły rolnicze przesyłają do Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej zbiorcze roczne rozliczenie 
dotacji w terminie do dnia 20 stycznia 1997 r. 

Rozdział 14 

Dotacje na dofinansowanie nakładów inwestycyj
nych w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę i budowy 

urządzeń ściekowych oraz zasady i tryb ich 
udzielania 

§ 61. 1. Dotacje mogą być udzielane na dofinanso
wanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1996 r. 
na zaopatrzenie wsi w wodę i budowę urządzeń ścieko
wych. 

2. Gminie mogą być udzielane dotacje na inwesty-
cje w zakresie: 

1) zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, 

2) kanalizacji wsi, 

3) oczyszczalni ścieków na wsi. 

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, mogą być 
udzielane na inwestycje kontynuowane w 1996 r. w wy-
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sokości nie przekraczającej wielkości wydatkowych na 
te inwestycje środków finansowych gminy, w tym 
środków finansowych wpłacanych gminie przez komi
tety społeczne i rolników w 1996 r. Udział pracy fizycz
nej i sprzętu rolników lub komitetów społecznych w in
westycji zalicza się do środków finansowych gminy po 
uprzednim dokonaniu przedmiaru robót, wycenie ich 
według kosztorysu inwestorskiego i zatwierdzeniu kal 
kulacji przez inspektora nadzoru wojewódzkiego zarzą
du melioracji i urządzeń wodnych , z zastrzeżeniem 
ust. 4-7. 

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

5. Dotacja może być udzielana w wysokości do 
50% środków wydatkowanych na modernizację stacji 
uzdatniania wody wybudowanych przed 1976 r. 

6. Dotacja na wybudowaną oczyszczalnię ścieków, 

służącą jednemu lub grupie gospodarstw rolnych , mo
że być przyznana przez wojewodę po uzyskaniu pozy
tywnej opinii gminy i przedstawieniu rachunków; wy
sokość dotacji nie może przekraczać 50 % wartości za-o 
kupionych urządzeń i materiałów wbudowanych . 

7. Dotacja na realizację wspólnej inwestycj i w za
kresie ujęcia wody, stacji uzdatniania lub rurociągu 
tranzytowego może być udzielona związkowi m iędzy

gminnemu, na jego wniosek, w wysokości nie przekra
czającej 20% środków budżetowych przeznaczonych 
w budżecie wojewody na zaopatrzenie wsi w wodę 
i budowę urządzeń ściekowych na wsi . 

8. Dotacje na inwestycje, o których mowa w ust. 2 
i 4-7, nie mogą być wykorzystane na inwestycje wyni
kające ze szkód górniczych oraz na inwestycje realizo
wane przez Skarb Państwa, z wyjątkiem inwestycji 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa . 

9. Dotacje na inwestycje, o których mowa w ust. 2 
i 4-7 , mogą być udzielane, jeżeli projekt uzyskał pozy
tywną opinię wojewódzkiego zarządu melioracji i urzą

dzeń wodnych. 

10. Dotacje są przekazywane przez wojewodę na 
wniosek wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń 
wodnych, sporządzony na podstawie sprawdzonych 
rachunków (faktur) dokumentujących poniesione na
kłady inwestycyjne. 

11. Dotacje, o których mowa w ust. 4-7, podlegają 
rozliczeniu do dnia 20 stycznia 1997 r. według stanu re
alizacji na dzień 31 grudnia 1996 r., a w odniesieniu do 
gmin i związków międzygminnych - na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o fi
nansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 

105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, 
poz. 794). 

12. Dotacje na inwestycje wykorzystane niezgod
nie z przeznaczeniem lub .nie wykorzystane oraz nie 
spełniające warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, 
z zastrzeżeniem ust. 6 i 11, podlegają przekazaniu do 
dnia 20 stycznia 1997 r. na rachunek budżetu wojewo
dy. 

13. Wojewoda składa Ministrowi Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej sprawozdanie z wykorzystania 
dotacji w terminie do dnia 15 lutego 1997 r. 

Rozdział 15 

Dotacje na nakłady inwestycyjne w zakresie meliora
cji wodnych podstawowych i szczegółowych 

§ 62. Dotacje na nakłady inwestycyjne w zakresie 
budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, 
o których mowa wart. 91 Prawa wodnego oraz wyko
nywanych na podstawie decyzji wynikających z art. 85 
Prawa wodnego, są przeznaczone w szczególności na 
następujące zadania : 

1) w zakresie mel ioracji podstawowych: 

a) poprawę ochrony terenów rolnych przed powo
dziami, 

b) dostosowanie urządzeń dla prawidłowego funk
cjonowania urządzeń szczegółowych, zwłaszcza 
w zakresie nawodnień, 

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

d) uzupełnien i e systemów melioracyjnych urzą

dzeniami określonymi w toku przeprowadzo
nych w latach 1990- 1993 przeglądów pod kątem 
tworzenia warunków dla zachowania równowa
gi przyrodniczej, 

2) w zakresie melioracji szczegółowych : 

a) odbudowę i modernizację urządzeń , 

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

c) wykonywanie drenowań w wypadkach uzasad
nionych rolniczym użytkowaniem gleb o dużych 
potencjalnych zdolnościach produkcyjnych; 
projekty odwodn i eń w szczególności powinny 
być wnikliwie badane pod kątem wpływu na 
przyrodę i środowisko, a także uzgodnione 
z właściwymi służbami wojewody, 

d) poprawę warunków ekologicznych na obiektach 
melioracyjnych . 

§ 63. Dotacje na zadania, o których mowa w § 62, 
są wypłacane przez wojewódzkie zarządy melioracji 
i urządzeń wodnych. 
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Rozdział 16 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 64. Ze środków przeznaczonych na dotacje dla 
rolnictwa w ustawie budżetowej na rok 1996 wypłaca 
się dotacje za 1995 r., należne według zasad określo
nych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodar
ki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wy
sokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegóło
wych zasad i trybu ich udzielania w 1995 r. (Dz. U. Nr 
93, poz. 464), jeżeli wnioski o dotacje zostały złożone 
do dnia 28 lutego 1996 r. 

§ 65. 1. Rozliczenia dotacji za 1996 r. podmioty są 
obowiązane przedłożyć w terminie do dnia 28 lutego 
1997 r., chyba, że przepisy rozporządzenia określają in
ne terminy rozliczenia; jeśli chodzi o dotacje do nawo
zów wapniowych, na które wnioski o wypłatę zostały 
złożone do dnia 31 grudnia 1996 r., to zostaną one wy
płacone do wysokości wynikającej z ustawy budżeto
wej na rok 1996. 

2. Kwoty dotacji nienależnych podlegają zwrotowi 
wraz z odsetkami ustawowymi, od dnia ich otrzyma
nia, na rachunek bieżący: 

1) wydatków - odpowiednio, właściwej części bu
dżetu państwa lub izby skarbowej, jeżeli zwrot 
nastąpił w roku, w którym dotacja została udzie
lona, 

2) dochodów - odpowiednio, części budżetu pań
stwa lub izby skarbowej, jeżeli zwrot nastąpił po ro
ku, w którym dotacja została udzielona, z zastrzeże
niem pkt 3, 

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

3. Zwrot dotacji ustalonych jako nienależne regulu
ją odrębne przepisy. 

§ 66. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
R. Jagieliński 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia 24 czerwca 1996 r. (poz. 378) 

Załącznik nr 1 

PUNKTY I STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

1. Liczba punktów w hodowli twórczej roślin wynosi: 

1) roślin rolniczych jednorocznych - za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 8 lat i po
zostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1995 r. - 6 punktów, 

2) roślin rolniczych wieloletnich - za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 10 lat i po
zostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1995 r. - 6 punktów, 

3) roślin ogrodniczych: 

a) warzywnych jednorocznych - za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 5 lat i po
zostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1995 r. - 6 punktów, 

b) warzywnych wieloletnich - za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 7 lat i pozo
stającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1995 r. - 6 punktów, 

c) ozdobnych, z wyjątkiem gatunku aster chiński - za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu 
ostatnich 5 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1995 r. - 3 punkty, 

d) ozdobnych dla gatunku aster chiński - za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 
5 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1995 r. - 1 punkt, 
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e) sadowniczych drzewiastych - za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 8 lat i po
zostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1995 r. - 8 punktów, 

f) sadowniczych krzewiastych i bylin - za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 8 
lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1995 r. - 6 punktów, 

4) za każdy ród będący w badaniach rejestrowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 
w dniu 31 grudnia 1995 r.: 

a) roślin rolniczych 

b) roślin ogrodniczych: 

- warzywnych 

- ozdobnych 

- sadowniczych drzewiastych 

- sadowniczych krzewiastych i bylin 

5) za hodowlę odpornościową 

6) za wykonanie specjalistycznych analiz jakościowych 

7) za stosowanie specjalistycznych technik hodowlanych 

-3 punkty, 

- 3 punkty, 

- 1 punkt, 

- 4 punkty, 

- 3 punkty, 

- od O do 5 punktów, 

- od O do 5 punktów, 

- od O do 5 punktów. 

2. Liczba punktów za prowadzenie odmiany w hodowli zachowawczej roślin ogrodniczych wynosi: - 1 punkt. 

3. Wartość jednego punktu stawki dotacji wynosi: 

1) dla roślin rolniczych - 10.000 zł, 

2) dla roślin ogrodniczych: 

a) warzywnych - 5.000 zł, 
b) sadowniczych - 5.000 zł, 

c) ozdobnych - 4.000 zł. 

4. Współczynniki trudności hodowli i znaczenia gospodarczego: 

1) żyta -1,5 

2) pszenżyta -1,3 

3) pozostałych zbóż -1,0 

4) kukurydzy -1,0 

5) ziemniaków -1,8 

6) buraka cukrowego -1,8 

7) buraka pastewnego -1,5 

8) pozostałych korzeniowych -0,5 

9) strączkowych -0,7 

10) traw -0,5 

11) motylkowych drobnonasiennych -0,5 

12) oleistych (rzepaku, maku) -1,8 

13) innych oleistych -0,5 

14) warzyw -1,0 

15) roślin ozdobnych -0,4 

16) roślin sadowniczych drzewiastych bez podkładek -1 ,5 

17) roślin sadowniczych krzewiastych i bylin -1,0 

5. Stawka dotacji wynosi: 

1) na prowadzenie sadów zraźnikowych i nasiennych: 

a) dla sadów w wieku do dwóch lat - 6.500 zł/ha 

b) dla sadów w wieku powyżej dwóch lat - 2.400 zł/ha 

2) na prowadzenie sadów i plantacji elitarnych - 13.000 zł/ha 
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Załącznik nr 4 

PODMIOTY I MAKSYMALNE LICZBY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W STADACH ZACHOWAWCZYCH, 
W STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ 

ORAZ W STADACH ZARODOWYCH 

Lp. Tytuł (podmiot) 

1 2 

STADA ZACHOWAWCZE 

1 Trzody chlewnej rasy złotnickiej pstrej: 

2 

1) Ekologiczne Agrohodowlane 

Przedsiębiorstwo Handlowe EKOTYP Spółka z 0.0., 

Zdbowo, woj. pilskie 

2) Jan Wieła, Wąs owo , woj . poznańskie 

3) Bieganowo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

BIEGROL Spółka z 0 .0 . Gospodarstwo Rolne, 

Mystki , woj . poznańskie 

4) Technikum Rolnicze we Wrześni 

Gospodarstwo Pomocnicze Bierzglinek, woj. poznańskie 

Drobiu: 

1) Akademia Rolnicza w Lublinie 

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 

Stacja Doświadczalna w Felinie 

- 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) 

- kursussex (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 

50 loch 

40 loch 

30 loch 

30 loch 

550 kur 

550 kur 

550 kur 

550 kur 

550 kur 

550 kur 

550 kur 

550 kur 

550 kur 

, 
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1 2 

5 Owiec rasy leine: 

6 

- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Cerkwicy Spółka z 0 .0 . , 

Cerkwica, woj . szczecińskie 

Owiec odmiany pomorskiej: 

- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach 

Spółka z 0 .0 ., Bobrowniki, woj . słupskie 

7 Owiec rasy texel: 

- Ośrodek Hodowli Zarodowej Waplewo, Spółka z 0.0. , 

woj. elbląskie 

8 Koników polskich:*) 

1) Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli 

Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 

w Popielnie, woj. suwalskie 

2) Stado Ogierów Skarbu Państwa 

w Sierakowie Wielkopolskim, woj. poznańskie 

3) Poznańska Hodowla Roślin Spółka z 0 .0. 

z siedzibą w Tulcach , woj . poznańskie 

4) Kombinat Rolniczo-Przemysłowy "Manieczki" 

Spółka z 0 .0., woj. poznańskie 

5) Stadnina Koni Dobrzyniewo Spółka z 0 .0., woj. pilskie 

9 Hucułów:*) 

1) Stadnina Koni Huculskich Gładyszów 

Spółka z 0 .0 . , woj. nowosądeckie 

2) I nstytut Zootechniki 

Zootechniczny Zakład Doświadczalny, 

Rymanów z siedzibą w Odrzechowej, woj. krośnieńskie 

3) Bieszczadzki Park Narodowy 

w Ustrzykach Górnych, woj . krośnieńskie 

10 Zwierząt futerkowych: 

1) "VERA-ROL" Przedsiębiorstwo Rolne w Łęknie 

Ferma Jeziory Wielkie, woj . poznańskie 

- lisów pospolitych pastelowych 

2) Józef Czarczyk, Olsztyn, woj . częstochowskie 

- tchórzy 

3 

300 matek 

350 matek 

100 matek 

60 

35 

60 

30 

45 

100 

45 

25 

100 samic 

30 samic 

Poz. 378 
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1 2 3 

STADA STANOWIĄCE REZERWĘ GENETYCZNĄ 

11 Owiec ras plennych: 

1) fińskiej: 

- Instytut Zootechniki - Zootechniczny Zakład Doświadczalny 120 matek 

w Kołudzie Wielkiej, woj. bydgoskie 

2) booroola: 

- Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk 

w Jastrzębcu, woj. warszawskie 80 matek 

3) olkuskiej : 

- Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk 

w Jastrzębcu, woj. warszawskie 10 matek 

- Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, 

woj . skierniewickie Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 40 matek 

- Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Zootechniczny 

Stacja Doświadczalna Katedry Hodowli Owiec i Kóz 40 matek 

4) romanowskiej: 

- Instytut Zootechniki - Zootechniczny Zakład Doświadczalny, 

Pawłowice, woj. leszczyńskie 60 matek 

12 Drobiu: 

1) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa 

w Poznaniu 

- gęsi (Re, Ku) 1.300 gęsi 

2) Eugeniusz Warszawski, Lubiewo, woj. bydgoskie 

- kaczek (P-44, P-55) 1.300 kaczek 

3) Ośrodek Hodowli Kaczek, Urszula i Franciszek Sroka, 

Nieciszów, woj. wrocławskie 

- kaczek (P-11, P-22) 1.300 kaczek 
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1 2 3 4 

1) ocenionych metodą BLUP-Model Zwierzęcia 

lub stacjonarna
c 
i dopuszczonych do rozrodu 

przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt: 

a) wpisanych do Rejestru Ocenionych Buhajów 3,00 13,00 

b) pozostałych 3,00 8,30 

2) nie ocenionych, w tym testowanych, dopuszczo-

nych do rozrodu przez Centralną Stację 

Hodowli Zwierząt 

a) ras mlecznych testowanych dla potrzeb 

realizacji własnego programu hodowlanego 

i pozostałych nie ocenionych 3,00 4,40 

b) ras mlecznych testowanych usługowo 3,00 8,30 

c) ras mięsnych 3,00 6,50 

2. Ras mlecznych i mięsnych importowanym na wnio-

sek Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt akceptowany 

przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnośc iowej , 

użytym do unasienniania: 

1) matek buhajów 3,00 13,00 

2) krów biorących udział w realizacji programów 

hodowlanych 3,00 8,00 

do do 

usłuQi nasienia 

II L o c h y: 

nasieniem knurów dopuszczonych do rozrodu według 

wymagań Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt 

1) w stadach objętych oceną użytkowości 3,00 22,00 

2) w stadach pozostałych 3,00 13,40 

do usłuai i nasienia 

III Klaczy 40,00 

IV Ow cy m a c i o r k i: 

1) z synchronizacją rui 7,00 

2) bez synchronizacji rui 3,00 

V Kozy 20,00 

VI Ma t k i P s z c z e I ej: 

sztuczne i naturalne w pasiekach stacji hodowli 

i unasienniania zwierząt , Okręgowej Stacji Hodowli 

Zwierząt w Szczecinie i Zespole Laboratoriów 



Dziennik Ustaw Nr 81 - 1809 -

1 2 3 

Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt z siedzibą 

w Parzniewie oraz wyprodukowanie każdej matki 

przeznaczonej do rejonu zachowawczego przez 

Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Olecku 

i Zespół Laboratoriów Centralnej Stacji Hodowli 

Zwierząt z siedzibą w Parzniewie 26,20 

C REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ: Stawka miesięczna w zł 

I Centralną Stację Hodowli Zwierząt z zakresu: 

1) hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich 188.090,00 

2) przetwarzania i publikowania danych z oceny 

użytkowości oraz rozwoju systemów informatycznych 

z kontroli użytkowości zwierząt 65.000,00 

3) doskonalenia systemu dokumentowania stad 

i prowadzenia ksiąg bydła zarodowego ras mięsnych 12.500,00 

4) programów zachowania różnorodności biologicznej 

zwierząt gospodarskich 5.400,00 

II Polski Związek Owczarski z zakresu: 

1) prowadzenia ksiąg oraz oceny wartości użytkowej 

i hodowlanej owiec i kóz 5.120,00 

2) przetwarzania i publikowania danych z oceny 

użytkowości owiec i kóz 2.500,00 

*) Dotacja za ocenę terenową drobiu wypłacana jest w pełnej wysokości stawki rocznej za 

wykonanie zadania. 

Poz. 378 



Konie 

4-letnie 

S·letnie 

G·letnie 

7-letnie 
i starsze 
ogiery 

Dział I 

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA W FINAŁACH PRÓB DZIELNOŚCI PRZEZ KONIE 
4-6-LETNIE ORAZ ZA WYNIKI W PRÓBACH DZIELNOŚCI UZYSKANE PRZEZ OGIERY 7-LETNIE I STARSZE 

Konkurencja lokata I w z ł o t y c hl 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

ujeżdżenie 2500 2000 1700 1500 1300 x x x x x x 

skoki 4000 3500 3000 2500 2000 1700 1500 1300 1 100 900 x 

wkkw*) 4000 3500 3000 2500 2000 1700 1500 1300 1 100 900 x 

ujeżdżenie 3500 3000 2500 2000 1700 1500 1300 1 100 900 x x 

skoki 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1700 1500 1300 

wkkw*) 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1700 1500 1300 

ujeżdżenie 4000 3500 3000 2500 2000 1700 1500 1300 1 100 900 x 

skoki 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1700 1500 

wkkw*) 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1700 1500 

ujeżdżenie 6000 5000 4000 3000 2000 1500 1200 1000 800 500 x 

skoki 8000 7000 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 

wkkw*) 8000 7000 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 

zaprzęgi parami 10000 8000 6000 4000 2000 x x x x x x 

*) Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego. 

XII 

x 

x 

x 

x 

1000 

1000 

x 

1000 

1000 

x 

1500 

1500 

x 

Załącznik nr 7 
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Dział II 

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA PRZEZ KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ NA KRAJOWYCH 
POKAZACH HODOWLANYCH AFILIOWANYCH PRZEZ EUROPEJSKĄ ORGANIZACJĘ KONIA ARABSKIEGO (ECAHO) 

lokata I w złotychI 
Klasa 

I II III IV V VI VII VIII IX X champion 

Klacze roczne 2500 2000 1 500 1 200 1000 800 600 400 200 100 

1 000 

Klacze dwuletnie 2500 2000 1 500 1 200 1000 800 600 400 200 100 

Ogiery roczne 3500 3000 2500 2000 1500 1000 700 400 200 100 

2000 

Ogiery dwuletnie 3500 3000 2500 2000 1 500 1 000 700 400 200 100 

Klacze 4-6-letnie 4000 3500 3000 2500 2000 1 500 1000 600 400 200 

3000 

Klacze 7 -łetnie i starsze 4000 3500 3000 2500 2000 1 500 1000 600 400 300 

Ogiery S-letnie i starsze 5000 4000 3000 2000 1 000 x x x x x 4000 

vicechampion 

500 

1 000 

1 500 

2000 
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Lp. 

1 

1 

2 

3 

WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 
UPOWSZECHNIANIA DORADZTWA ROLNICZEGO 

Zadanie Stawka w zł 

2 3 

Szkolenie 180 na jeden osobodzień 

Pokazy i demonstracje 500 na jedną demonstrację lub pokaz 

Olimpiady i konkursy o zasięgu : 

16.000 na jedną olimpiadę lub 

- krajowym konkurs 

12.000 na jedną olimpiadę lub 

- regionalnym konkurs 

8.000 na jedną olimpiadę lub 

- wojewódzkim konkurs 

5.000 na jedną olimpiadę lub 

- gminnym lub rejonowym konkurs 

Poz. 378 

Załącznik nr 8 
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Załącznik nr 9 

DZIAŁ I. LICZBA PUNKTÓW ZA CZYNNOŚCI WETERYNARYJNE 

Liczba punktów 
Lp. Rodzaj czynności 

obniżona *) normalna 

1 2 3 4 

1 Perlustracja, przegląd zwierząt, nadzór epizootyczny w 

ognisku choroby lub nad kwarantanną zwierząt - za 100 

I godzinę pracy 

2 1 godzina pracy: 1) rzeczoznawcy pszczelarskiego 70 
2) rzeczoznawcy do oszacowania 

wartości zwierząt 40 

3 Badania alergiczne ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja) 

od 1 sztuki 15 20 

4 Badanie testem terenowym, metodą płytową-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 zwierz~cia 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 szcze-

pionką 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 Odkażenia 1 m2 powierzchni: 

1) do 1000 m2 0,5 

2) powyżej 1000 m2 0,3 
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DZIAŁ II. LICZBA PUNKTÓW ZA WETERYNARYJNE BADANIA 
LABORATORYJNE 

L.p. Rodzaj badania Uczba punktów 

1 2 3 

17 Bakterioskopia 30 

18 Badania bakteriologiczne wraz z antybiogramem 150 

19 Badania bakteriologiczne w kierunku beztlenowców, wraz z 250 

antybiogramem 

20 Badania parazytologiczne 40 

21 Badania 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) OWO 100 

7) seroneutralizacja lub ELlSA 100 

8) immunodyfuzja 30 

9) immunofluorescencja 200 

10) hem aglutynacja bierna 60 

22 Kompleksowe badanie w kierunku wścieklizny z neutraliza- 500 

cją materiału 

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 300 

i przetworów mlecznych 

30 Określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny 

- za 1 próbę 600 

31 Określenie pozostałości tetracyklin - za 1 próbę 500 

32 Różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny - za 1 próbę 1300 

Poz. 378 
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Lp. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

STAWKI PUNKTOWE ZA BADANIA WYKONYWANE W ZAKRESIE WYKRYWANIA 
POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I LEKÓW WETERYNARYJNYCH 

W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 
ORAZ W TKANKACH I PŁYNACH USTROJOWYCH ZWIERZĄT RZEŻNYCH 

Załącznik nr 10 

Rodzaj badania Liczba punktów 

2 3 

Oznaczenie arsenu 410 

Oznaczenie kadmu i ołowiu 475 

Oznaczenie rtęci 400 

Oznaczenie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych 625 

Oznaczenie pozostałości sulfonamidów 625 

Oznaczenie pozostałości chloroamfenikolu 500 

Oznaczenie pozostałości insektycydów polichlorowych 800 

Oznaczenie pozostałości leków Uedna grupa związków) 825 

Oznaczenie pozostałości hormonów w moczu 1.375 

Oznaczenie pozostałości hormonów w tkankach zwierząt 1.375 

Oznaczenie tapazolu w tkankach 850 

Oznaczenie pozostałości jednego antybiotyku w mięsie 

mikrobiologiczną metodą ilościową 350 

Wykrywanie antybiotyków w tkankach zwierzęcych mikro-

biologiczną metoda jakościową 250 

Wykrywanie pozostałości substancji hamujących w mleku 125 

Określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny 

- za 1 próbę 600 

Określenie pozostałości tetracyklin - za 1 próbę 500 

Różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny - za 1 próbę 1.300 

Oznaczenie poziomu hormonów naturalnych w surowicy 1.300 

krwi metodą "ELI SA" 
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Lp. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

STAWKI DOTACJI ZA BADANIA MONITOROWE WYKONYWANE 
W ZAKRESIE JAKOŚCI GLEB, ROŚLIN , PRODUKTÓW ROLNICZYCH 

I SPOŻYWCZYCH 

) 

Załącznik nr 11 

Stawka dotacji za 
Rodzaj badania jedno 

badanie w zł 

2 3 

Oznaczanie parametrów fizykochemicznych gleby, 

w tym meta'li ciężkich 600 

Oznaczanie zawartości metali ciężkich 175 

Oznaczanie azotanów i azotynów w roślinach i pro-

duktach mięsnych 55 

Oznaczanie pozostałości pestycydów 180 

Oznaczanie pozostałości polichlorowanych 

bifenyli (PC B) 180 

Oznaczanie mikotoksyn 200 

Oznaczanie kwasów tłuszczowych 50 

Oznaczanie zawartości WWA 120 • 

Oznaczanie amin biogennych 140 

Oznaczanie zawartości środków hamujących w mleku 35 

Badania między laboratoryjne 500 
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Załącznik nr 12 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWYCH 

Lp. Zadanie Jednostka Stawka 

dotacji w zł 

1 2 3 4 

1 Scalenie i wymiana gruntów ha 330,00 

2 Kontrola terenowa i aktualizacja ewidencji gruntów ha 20,00 

3 Aktualizacja operatów ewidencji gruntów działka 17,00 

4 Odnowienie operatów ewidencji gruntów działka 49,00 

5 Opracowanie maj:> dla celów odnowienia ewidencji~runtów ha 220,00 

6 Zakładanie ewidencji gruntów (część opisowa) na terenach 

wiejskich w systemie informatycznym działka 2,00 

7 Modernizacja map ewidencji gruntów w systemie 

informatycznym pkt 500 

8 Opracowanie działek gruntów pod budynkami i działek 

dokumentacji gruntów pozostawionych rolnikom do 

geodezyjnej dożywotniego użytkowania działka 37200 

na grunty zmeliorowane (tereny konku-

rencyjne) na potrzeby naliczania opłat 

melioracyjnych ha 11 00 

związanej z rekultywacją na cele rolne ha 70000 

gruntów zdewastowanych i zdegradowa-

nych w wyniku działania nieznanych spra-

wców w tym dokumentacji technicznej km drogi 840,00 

nieruchomości rolnych Państwowego Fun-

duszu Ziemi przekazywanych do Zasobu 

Własności Rolnei Skarbu Państwa działka 372.00 

do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu 

i wymianie gruntów działka 58,00 

9 Opracowanie materiałów do studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy w części 

dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej ha*) 5,50 

10 Sporządzanie planów urządzeniowo-rolnych gminy, wsi i 

gospodarstw rolnych w powiązaniu między innymi z ochro-

ną i kształtowan iem środowiska oraz ochroną gruntów 

rolnych ha 17300 
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1 2 3 4 

11 Ponowna gruntów zmeliorowanych ha 24,00 

gleboznawcza gruntów zrekultywowanych i ulepszonych ha 70,00 

klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków 

rolnych ha 70,00 

12 Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów (np. scalenie 

i wymiana gruntów) ha 2400 

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

14 Aktualizacja lub odnowienie map gleboworolniczych 1 :5000 ha 2,40 

15 Opracowanie dokumentacji geodezyjno-urządzeniowej doty-

czącej granicy polno-leśnej ha 39,00 

*) Do rozliczenia prac związanych z opracowaniem materiałów do studium uwarun

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, w części doty

czącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej należy brać tylko ilość ha użytków rolnych. 
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Lp. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC 
W ZAKRESIE CHEMIZACJI ROLNICTWA 

Zadania dotowane Jednostka 

2 3 

Badanie gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego próbka 

Określanie zalecanych dawek wapnowania miejscowość 

Badanie ziem i gleb ogrodniczych próbka 

Badanie części wskaźnikowych roślin dla potrzeb 

nawożenia dolistnego próbka 

Badanie zawartości azotanów w płodach rolnych próbka 

Analiza pasz gospodarskich próbka 

Kontrola jakości nawozów próbka 

Badanie gleb na zawartość mikroelementów próbka 

Kontrola odczynu i zasobności gleb próbka 

Badania dla potrzeb rolnictwa ekologicznego: 

a) analiza gleby na zawartość pierwiastków śladowych próbka 

b} analiza wody na zawartość azotanów próbka 

Badania na rzecz ochrony środowiska i produkcji 

nieskażonej żywności: 

a) określenie stopnia zan ieczyszczenia środowiska rolni-

czego skażeniami chemicznymi i radiologicznymi punkt 

b) badanie jakości płodów rolnych na zawartość metali 

ciężkich próbka 

Poz. 378 

Załącznik nr 13 

Stawka 

dotacji w zł 

4 

7 

30 

6 

8 

12 

19 

42 

31 

40 

120 

12 

400 

105 
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Załącznik nr 14 

STAWKI DOTACJI NA DOFINAN SOWA NIE ZADAŃ W ZAKRE SIE OCHRONY ROŚLIN 

Lp. Zadania Jednostka Stawka 

dotacji w zł 

1 2 3 4 

1 Rejestracja, sygnalizacja i prognozowanie agrofagów 1 gatunek 1.440 

2 Kontrola jakości środków ochrony roślin dla gospodarstw 

rolnych: 

- analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowych 

środków ochrony roś li n próbka 45 

- analiza zawartości substancji czynnej próbka 90 

- ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roś li n 

metodą laboratoryjną próbka 70 

- ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin próbka 90 

3 Urzędowe badanie kontrolne środków ochrony roślin 

znajdujących się w obrocie towarowym: 

- analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowych 

środków ochrony roślin próbka 90 

- analiza zawartości substancj i czynnej próbka 180 

- ocena skuteczności biologicznej środków ochrony rośl i n 

metodą laboratoryjną próbka 130 

- ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin próbka 180 

4 Analiza pozostałośc i środków ochrony rośli n w płodach 

rolnych: 

- badanie pozostałości insektycydów chloroorganicznych próbka 60 

- badanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych próbka 48 

- badanie pozostałości insektycydów pyretroidowych próbka 60 

- badanie pozostałości insektycydów karbaminianowych próbka 60 

- badania pozostałości innych insektycydów próbka 64 

- badanie pozostałości fungicydów karbaminianowych próbka 44 

- badanie pozostałości fungicydów 

dwutiokarbaminianowych próbka 26 

- badanie pozostałośc i innych fung icydów próbka 66 

- badanie pozostałości herbicydów z grupy arylofenoksy-

kwasów próbka 82 

- badanie pozostałości herbicydów fenylomocznikowych próbka 60 

- badanie pozostałości innych herbicydów próbka 48 
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STAWKI DOTACJI NA MONITOROWANIE DOSTĘPU POLSKICH ARTYKUŁÓW 
ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH 

DZIAŁ I - Analizy ekonomiczne polityki rOlnej 

Lp. Zadania Jednostka 

Poz. 378 

Załącznik nr 15 

Stawka 

dotacji w zł 

1 2 3 4 

1 Analizy zmian parametrów wpływających na sytuację 

ekonomiczno-finansową sektora gospodarki żywnościowej 

(ceny skupu płodów rolnych , ceny środków produkcji 

koszty utrzymania) 

- oceny kwartalne opracowanie 22.500,-

2 Analizy zmian w kanałach dystrybucji podstawowych 

artykułów rolnych (marże, transmisja cen) 

- rynek zbóż opracowanie 30.000,-

- rynek wieprzowiny opracowanie 30.000,-

DZIAŁ II - Monitorowanie zagranicznych rynków rolnych *) 

1 2 3 4 

3 Sygnalne miesięczne biuletyny o sytuacji na rynku świato-

wym (w tym na rynku głównych partnerów handlowych 

Polski) w zakresie podstawowych płodów rolnych (ceny, 

I popyt, podaż) opracowanie 9.000,-

4 Roczny raport**) podsumowujący zmiany na światowym 

rynku rolnym z punktu widzenia możliwości wzrostu 

polskiego eksportu rolno-spożvwczeQo opracowanie 30.000,-

5 Przygotowanie ogólnej analizy obrotów artykułami rolno-

-spożywczymi w okresach kwartalnych opracowanie 15.000,-

*) Stawka dotacji obejmuje koszt przygotowania i dystrybucji 100 egzemplarzy każdego 

raportu 

**) D otyczy analizy sytuacji w 1995 r. 
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DZIAŁ III • Monitorowanie rozmiarów importu i cen importowych 

Stawka/1 
Lp. Zadania Jednostki 

osobodzień 

wzł 

1 2 3 4 

6 Pozyskanie danych liczbowych i wstępne przetworzenie 

miesięcznych danych niezbędnych do monitorowania 

rozmiaru importu i cen importowych osobodzień 180,-

7 Opracowanie koncepcji monitoringu, obiegu dokumentów 

i wzorów wydruków dla podstawowej i dodatkowej 

listy towarów osobodzień 180,-

8 Opracowanie algorytmów i programów komputerowych osobodzień 180,-

9 Formalna weryfikacja danych liczbowych i doprowadzenie 

ich do porównywalności w ciągu rocznego okresu 

monitorowania osobodzień 180,-

10 Wykonywanie prac obliczeniowych i przygotowywanie 

miesięcznych raportów o wielkości importu towarów listy 

podstawowej i dodatkowej z uwzględnieniem ekspertyz osobodzień 180,-

11 Wykonywanie prac obliczeniowych i przygotowywanie 

miesięcznych raportów o cenach importowych towarów 

listy podstawowej i dodatkowej, z uwzględnieniem 

ekspertyz osobodzień 180,-

12 Sporządzanie w końcu okresu rocznego analiz 

syntetycznych dotyczących tendencji zmian wielkości 

importu i cen importowych towarów listy podstawowej 

i dodatkowej. osobodzień 180,-

13 Ustalanie wielkości progowych importu i ceny progu dla 

towarów wymagających głębszej ochrony - w zależności 

od potrzeb (w ramach kosztów działu III) osobodzień 180,-


