DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 stycznia 2021 r.
Poz. 184
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 20 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału
siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań
w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania
wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. poz. 517,
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Plantacje nasienne znakuje się za pomocą tablicy o wymiarach nie mniejszych niż 210 mm × 297 mm
(format A4), która zawiera informację o numerze wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego.”;

2)

załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński

1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 441 i 1651, z 2016 r. poz. 926, z 2017 r. poz. 1003
i 2378, z 2019 r. poz. 1108 oraz z 2020 r. poz. 975.
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pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia

..................................................................

STOPIEŃ KWALIFIKACJI
MATERIAŁU
WYJŚCIOWEGO
ORAZ NUMER PARTII

3)

2)

Niepotrzebne skreślić.
W przypadku roślin wieloletnich.
Numer wpisu do odpowiedniego urzędowego wykazu chronionych odmian i ich hodowców.

–2–

1)

podpis osoby upoważnionej

.................................................................

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1) na udostępnienie osobie udzielającej upoważnienia wyników: oceny polowej, oceny laboratoryjnej, oceny weryfikacyjnej lub oceny cech zewnętrznych materiału siewnego odmian
objętych niniejszym upoważnieniem.

Lp.

w ................................................, w roku/latach1), 2) ...................................................

do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej odmiany chronionej wyłącznym prawem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwa oraz siedziba i adres)

upoważniam Panią/Pana1) ...........................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129):

pieczęć zachowującego odmianę
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