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ROZPORZĄDZENIE ~MiMsmA SPRAWlEDUWOSCl
z dnia 4 sierpnia' 1987r.

/ &.-

t, . . . . .,.

ZIIlienlające ro.rządzenle

o aplikantach

sądowych l Dotarl.-ych.

Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 20 cze·r wca . w § 26wyra~ ,,,80 zł" ~stępuje się wyrazami
\..
1985 ' r. - Prawo o ustroju' sądów powszechnych (Dz. U.
Nr 31, pgz; 13?) zarządza się, co następuje:
§ 2. RÓzporządzenie wchodzi w 'życie z
" § 1. W rozporządzeniu Ministra . Sprawiedliwości
września 1981 r.
z dnia 25 c~erwca 1984 r ~ o aplikantach sądowych i notarialnych (Dz. U. Nr 37, poz. 195) wprowadza się nastę
,

.'

pującą zmianę:

Minister

Sprawiedliwości:

L.

Prenumeratę na rok następny (roczolI lub półrocmą) przyjmuje się do dnia 31 pat,.
dzieruika. Prenumeratę m~a zgłaszać za I półiocze bieżitcego roku do dnia 31 mu- '
ca, za II półrocze blldź za cały bieŻIICY rok - do dnia 31 wneQIa.. Do' abonentów,- >,.
którzy opłacą , prenumeratę , po tych terminach, ' wysyłka pierwszy~ numerów doko.'
DaDa żOltamez op6inłeniem. a ponadto zostanIl . policzone ko$zty przesyłki. Opłata .
za prenumeratę powinna być dokonana pnelewem lub trzyocldnkowym przekazem:
.pocztowym na konlo Wydziału Admlnktracjt Wydawaid. "Unędll Rady MfIdIIr6W
tv Narodowym Banku Pols~1V Oddział Młejski. . Warszaw. 111'1041-3157-221.
Rachunków za prenumeratę nie wystaWia się. Na odcinku wpłaty ' należy podał
dokładną nazwę ins~ytucji (bez skrót6w), dokładny adres z numerem kodu pocztowego
oraz licz~' zamawianych egzemplarzy Dziennika Ustaw.

Pojedyncze egzemplarze DZiennika Ustaw można nabywać:
wW a r s z a .." i e:
"'.
- wpunkciesprzedaźy Wydalmictw ' Akcydenso~ych, al.. I Armii W.P.
':)j
(tel. 296113) - egzemplarze bieżące 01'az z lat 19ss.-;.1986;
."J. '
--' w' księgarniach: ' Powszechnego Domu lCsillUi ..Uniwersus:', ul. Belweder- \/l~
ska 20/22 (tel. 4140 (),S) i im. Stefana Zeromskiego. al. Gen. K. SWierczewskie"?;;
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p o z a W li r II z a w Ił - egzemplarze bież4ce oraz z ostatnich. 2 lat:
~
.....
- w punktach sprzedaży znajdująCych ~ię w 1IJlędacla wojew6dzkic"',- w: Białej
, )~i;~
Podlaskiej, Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Ciechanowie. Gdańsku, ' ,',';;!.>";
Jeleniej _G6rze. Kielcach. Lesznie. Opolu. Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, ,:~ .":k??
Płocku. Przemyślil,Radomiu, Sieradzu, Skięrniewicach, Suwałkach, Tamo- ','y/~
b~egu, Tarnowie, Wł,?cłll'Wku, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz w Urzędach '" Jt;+~
Mlast Krakowa i Łodzli
i'-',,~
- w punktach sprzedaży znajdująCych się w Iildach w: Białymstoku, Blelsku"
~j~
-Białej. Bydgoszczy, Bytomiu, CieszyDh.·, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku,
:r'.i~:
Gdyni, Gliwicach. Gorzowie Wielkopolskim, ,Jelenie] Górze, Kaliszu,. Katowi- ' . _:;f~
cach. Kielcach; Koninie, Koszalinie, Kraltowlt", Legnicy, Lublinie, Łodzi, Nowym
":;'!;J
Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim. Płocku. Poznaniu, Radomiu,
c,<~
Rzeszowie, Sieradzu, Słupsku. Szczecinie, Tarnobrzegu z siedzi~w Sando" ::"
mierzu, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu z sied'libą w Swidnicy, WrocławiU ;'
· ~-;,'*
Zamościu 1, Zielonej G4rze;
'-fj?j
.\f"-~:-;'>, :;;~~
Reklamacje z . powodu niedOl;ęczenia poszczególnych ' numerów zgłaszać ' należy Jia
piśmie do Wydziału Administracji Wydawnictw ·Urzędu Rady Ministraw (ul. Powsiń~
ska 69nl, 06-919 Warlzawa. skrytka ' pocztowa 81) pO otrrymauiu naltępnego koleJ~ '
.~
,
nego ' JI1IIIIeT1L

.",~j~
"~~;~'.

Redakcja: Urząd Rady Ministr6w - Biuro . Prawne, Warszawa, Al. Ujazdowskie 113.
-'.~
Administracja: Wydział Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministr6w, ul. Po,,- '':..:, :< ""
wsińska 69nt, 06-979 Warszawa (skrytka , pocztowa 8t), tel. 694-61-50 i 42"14-78. ",::d
. .
.
. ~'

Tłoczono
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w Z~ktadach Graficznych "Tamka", Zakład nr l, ,Warszawa, ul. Tamka 3.
Zam. , Ot)16-1300-87.
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z polecenia Prezesa Rady Ministr6w

Cena 16~80 zł
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