
D:Liennlk Ustaw Nr 24 - 3tH - m. tl.fi, f l7 Ił U8 ------------------------------------------------------------------
DOści do wykonywania zatrudnienia, spowodowanej 
c ofnięciem w e właściwym trybie upoważnienia do dostę
pu do wiadomości Itanow!lllcych tajemnicę państwowq. 

dawczo-rozwojowll prowadzi badania naUKowe na rzecz 
bezpieczeń stwa pań stwa . 

§ 10. Rozporządzenie wchodz i w życie z d nie-n oglo
§ 9. Przepisy rozporządzenia dotyczące Ministr ll $zenia. 

O brony Narodowej atosuje się odpowiednio do Ministra 
Spraw Wewnę'trz.nyclJ. 'w przyp.adku, dy Jednostka fb1ł- P~e.zes :Ródy Mi:nist, ów: Z. htS~nel 
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ROZPO ZĄDZE tlE MINlSTR KOMU~JIKACJI 

J: dnia ł maja 1986 r. 

W sprawie ul1czenia dróg do kategorii ru-óg W0 ew6dz.k!cb w województwa b blalskopcd.laEklm, chp rns Im, ka HF!ti"ł m, 
k n i':' ·t.im, kO~ ?~U1Skim, leszczyńskim, lu'.lei<:kim, olsztyńskim, opolskim. słupskIm , tarnobEZ~ klm ł ZaJ1I !!'lo:i --, 

N a podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14. poz. 60) za
rządza się. -co następuj e: 

§ 1. Do kategorii dróg w ojewódzkich zalicza się drogi 
pkreślone w zalącznikach do lOzporządzenia: 

1) w zalączniku nr 1 - drogi na terer.ie województw,a 
bialskopodlaskiego. 

2) w załączniku nr 2 
chełmskiego. 

3) w za łączniku nr 3 
kaliski ego. 

4) w zal ~ czniku nr 4 
konińskiego, 

8} w załączniku nr 6 
koszalh;sk!ego. 

6) w załączniku nr (} 
le8zczyilskiego, 

drogi na terenie województw.! 

drogi nil terenie województwa 

drogi na terenie wo je "'ództwa 

drogi na terenie w ojewództwa 

drogi na lerenie województwa 

i } w załączniku nr , - d rogi .na tereni-e wc.jew.6dztwa 
lubelskiego. 

8) IV zał, czniku nr 8 d rogi na terenie wojt:woClzl ·"'. 
olszt yńskiego. 

'9) w załączr;" ku nr 9 drogi na t'€r-eni-e województwll 
opolskiego, 

10) w załączniku nr 10 - d rogi nll ,t~T-enl"e woje"Nódzlwll 
słupskiego. 

11) w załączniku .nr - drogi na terenie województwa 
t arnobrz-eskiege. 

12) w załqczniku nr J2 - drogi na teren ie wo jeWÓdztwa 
zamojskJego. 

§ 2. Dyrekcje okrę,go:we dróg publicznych oraz tere
nowe organy administracji państwowej o właściwoŚCI 

szczególnej .do spraw gospodarki komunalnej i mieszka
niowej, ka·żdy w swoim zakr sie działania. dost05Uj~ 

oznakowanie sieci dróg wojewódzkich do prz ·pisów roz
porządzenia w termInIe do dnia 31 grudnia 1988 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z rlni em 
ogłoszenia . 

Minister Komunikacji: J. Kamiński 

(Teks t zalqc:wik,ó'W nr J-12 do Tozpor.zqd2:€Jli a za'Wiera ~atq c znt lc. .do niniejHego Jl'UmeTu) 
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R01PORZ.ĄDZ'ENIE MINJSTRA SP,P AWI EDL1WOSCI 

z dl.1ja 22 maja 1986 r. 

w sprawie rekompensaty dla la ~il,ów nie pozostających w stosunku pracy 'iI czas wykonywania czynności 
w ~qdz:ie. 

Na podstawie art. 153 ,"§ 3 ustawy z dnia 20 CZC,Tw-c-a 

1985 r. - Prawo o ustroju sqdów pow ZE'cimych (Dz. U. 
Nr 31. poz. 137) !'arzltdza r;'ę. ('o nast puje: 

§ l. Wysokość rekompensaty dla la wników n l'e po
zostających w stosunku pracy. biorących udział w 'rozpo
r.nawaniu sp~aw w sądach pows'lechny.ch. ohdla sJę n.. 
500 zł za jeden dzien Jll!łnlenla obowiązków ławnik a. 

§ 2. T raci moc l'Ozporządzenle Minist ril ~!)J a wjedll
wości z dnia 22 grudnia 1982 r. W sprawie należności 

ławników ni~ będących preoowniikaml za udzial w posie
dzeniach lądu '(.oz. U. Nr 43, poz. 282). 

§ 3. RGz,porzljozenle wchodzi. w t yci e "I o.ni t m 
ogłoszeni'll. 

Minister Spr.awled1iwości: L. Do:..n,(: l uc JU 




