
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. 

Poz. 2166 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1) 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej 

albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności,  

wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, 

poz. 1300, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłat za 

złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarob-

kowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa 

(Dz. U. Nr 60, poz. 567) ust. 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

  

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1906). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 877, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, z 2011 r. Nr 186, 

poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1830. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2166 

 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 15 grudnia 2015 r. (poz. 2166) 

2. Opłaty za każdy sezon wegetacyjny badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany przed przyznaniem wy-

łącznego prawa, według grup roślin, wynoszą: 

1) I grupa – 1040 zł 

burak cukrowy, jęczmień jary, kukurydza, owies zwyczajny (w tym owies bizantyjski), pszenica zwyczajna, pszen- 

żyto ozime, rzepak ozimy, ziemniak, żyto ozime; 

2) II grupa – 980 zł 

jęczmień ozimy, koniczyna łąkowa (syn. koniczyna czerwona), lucerna mieszańcowa, lucerna siewna, pszenica twarda, 

rzepak jary, życica trwała (syn. rajgras angielski), życica wielokwiatowa, w tym życica wielokwiatowa westerwoldzka 

(syn. rajgras włoski, w tym rajgras holenderski); 

3) III grupa – 920 zł 

a) rośliny rolnicze: bobik, burak pastewny, festulolium, groch siewny, koniczyna biała, konopie, kostrzewa czer-

wona, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, len zwyczajny, mak, mozga kanaryjska (syn. kanar), owies nagi 

(syn. owies nagoziarnisty), pszenica orkisz, pszenżyto jare, rzepik, rutwica wschodnia, słonecznik, tymotka łą-

kowa, wiechlina błotna, wiechlina gajowa, wiechlina łąkowa, wiechlina zwyczajna, wyczyniec łąkowy, 

b) rośliny warzywne: burak ćwikłowy, burak liściowy, cebula (w tym echalion), cebula siedmiolatka (syn. czosnek 

dęty), cykoria korzeniowa, cykoria liściowa, cykoria sałatowa, endywia, fasola wielokwiatowa, fasola zwykła, 

groch siewny (łuskowy i cukrowy), kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta gło-

wiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, karczoch hiszpański (syn. kard), karczoch zwyczajny, koper 

włoski (syn. fenkuł), kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca, marchew, oberżyna, ogórek, pomidor, por, rabar-

bar, roszponka warzywna, sałata, seler, skorzonera (syn. wężymord), szalotka, szczypiorek, szparag, trybuła 

ogrodowa, 

c) rośliny sadownicze: odmiany owocujące oraz podkładki jabłoni, śliwy domowej i wiśni; 

4) IV grupa – 860 zł 

a) rośliny rolnicze: brukiew, esparceta siewna, facelia błękitna, gorczyca biała, gorczyca sarepska, kapusta pastew-

na, kminek zwyczajny, komonica zwyczajna, koniczyna białoróżowa (syn. koniczyna szwedzka), koniczyna 

krwistoczerwona (syn. inkarnatka), koniczyna perska, kostrzewa nitkowata, kostrzewa owcza, kostrzewa szcze-

ciniasta, kostrzewa trzcinowa, lucerna chmielowa, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, mietlica biaława, 

mietlica pospolita, mietlica psia, mietlica rozłogowa, rajgras wyniosły (syn. rajgras francuski), rzodkiew oleista, 

soja, stokłosa uniolowata, tymotka kolankowata, wyka siewna, wyka kosmata, życica mieszańcowa (syn. rajgras 

oldenburski), żyto jare, 

b) rośliny warzywne: bób, brokuł, czosnek pospolity, dynia olbrzymia, dynia zwyczajna, jarmuż, kawon (syn. arbuz), 

melon, papryka, pietruszka, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, szpinak, 

c) rośliny sadownicze: malina, truskawka; 

5) V grupa – 790 zł 

inne rośliny, niewymienione w grupach I–IV, których odmiany wpisuje się do rejestru odmian w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

6) VI grupa – 550 zł 

anturium uprawne, chryzantema wielkokwiatowa, gerbera, róża (odmiany uprawiane pod osłonami); 

7) VII grupa – 500 zł 

inne rośliny, niewymienione w grupie VI, których odmian nie wpisuje się do rejestru odmian w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 




