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Na podstawie art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca
1995 r. o ochronie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22,
poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ stawki op∏at za Êwiadczenie us∏ug
przez Inspekcj´ Ochrony RoÊlin w zakresie:

1) pobierania prób roÊlin, produktów roÊlinnych oraz
przedmiotów, w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczni-
ku nr 1 do rozporzàdzenia,

2) badaƒ laboratoryjnych roÊlin, produktów roÊlin-
nych i przedmiotów na obecnoÊç organizmów

szkodliwych, w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia,

3) oceny stanu fitosanitarnego roÊlin, produktów ro-
Êlinnych oraz przedmiotów, w wysokoÊci okreÊlo-
nej w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,

4) szkoleƒ, w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku nr 4
do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 25 lipca 2001 r.

w sprawie stawek op∏at za Êwiadczenie us∏ug przez Inspekcj´ Ochrony RoÊlin.

918

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 13 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia
w przemyÊle hutnictwa ˝elaza i stali.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca
2001 r. o wykonywaniu bud˝etu paƒstwa w roku 2001
oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rzàdu terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 55,
poz. 574 i Nr 84, poz. 907) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
12 czerwca 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na
finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemy-
Êle hutnictwa ̋ elaza i stali (Dz. U. Nr 67, poz. 693) po § 5
dodaje si´ § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Przepisy § 5 stosuje si´ odpowiednio, 
gdy postanowieniem w∏aÊciwego sàdu

og∏oszono upad∏oÊç przedsi´biorstwa,
o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Z wnioskiem o przyznanie Êrodków z do-
tacji, z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie odpraw, o których mowa w § 5 ust. 1,
wyst´puje syndyk.

3. Przepisy § 3 ust. 3, § 9 i 10 stosuje si´ od-
powiednio.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

b) przed∏o˝à wiarygodne dokumenty po-
twierdzajàce poniesione szkody powsta∏e
w wyniku kl´ski ˝ywio∏owej w danym ro-
ku kalendarzowym.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff


