
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r.

Poz. 292

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań  
w zakresie wytwarzania i jakości

Na podstawie art. 105 ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe terminy składania wniosku o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego:
a)  kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii standard odmian roślin rolniczych i warzywnych niewpi-

sanych do krajowego rejestru, odpowiednich rejestrów innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich 
lub wspólnotowego katalogu lub rejestru państwa stowarzyszonego,

b)  kategorii handlowy,
c)  roślin rolniczych i warzywnych, który nie spełnia wymagań w zakresie jakości,
d)  kategorii kwalifikowany roślin rolniczych i warzywnych, który nie spełnia wymagań dotyczących zdolności kieł-

kowania;

2)  wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1;

3)  warunki i sposób wprowadzania do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. Wniosek o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, składa się w terminie:

1)  do dnia 1 września – w przypadku materiału siewnego przeznaczonego do siewu jesiennego;

2)  do dnia 1 lutego – w przypadku materiału siewnego przeznaczonego do siewu wiosennego.

§ 3. Wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku 
do rozporządzenia.

§ 4. 1. Opakowania materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, dopuszczonego do obrotu powinny spełniać 
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 101 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

2. Na etykiecie materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c i d, dopuszczonego do obrotu umieszcza się infor-
mację, że materiał siewny spełnia wymagania w zakresie jakości niższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, a w przypadku materiału siewnego o obniżonej zdolności kiełko-
wania dodatkowo umieszcza się informację o zdolności kiełkowania.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Z. Szalczyk

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. (poz. 292)

WZÓR WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU MATERIAŁU SIEWNEGO

 

 

ik do rozporządzenia  
     

        
 

        
 

imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa oraz adres i siedziba prowadzącego obrót1) 

 
 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

 

W N I O S E K 
 
Na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 
oraz z 2013 r. poz. 865) zwracam się z prośbą o dopuszczenie do obrotu następującego 
materiału siewnego: 
 

         Nazwa gatunku rośliny uprawnej:  

Nazwa odmiany rośliny uprawnej:  

Kategoria i stopień kwalifikacji:  

Numer partii:  

Masa partii:  
Uzasadnienie dopuszczenia do obrotu materiału siewnego: 
 
 

Okres, w jakim materiał siewny ma być 
wprowadzony do obrotu:  

miejscowość i data podpis wnioskodawcy 

 

 
 
 
Załączniki: 
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 
2) kopia świadectwa oceny laboratoryjnej albo informacji o dyskwalifikacji, albo informacji o wynikach badania. 
 

                                                      
1) W przypadku gdy prowadzącym obrót materiałem siewnym jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby należy podać miejsce i adres wykonywania 
działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby. 




