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10) wrocławskiego - 170 ha, w którym uprawy mogą 
być prowadzone w gminach: Kąty Wrocławskie, 

KondraŁowice, Kostomłoty, Łagiewniki, Miękinia 

i Strzelin, 

11) zamojskiego - 2650 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Frampol, Goraj, Grabowiec, 
Horodło, Hrubieszów, Komarów-Osada, tabunie, Mią-
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czyn, Radecznica, Rudnik, Skierbieszów, Sułów, Turo
bin, Werbkowice, Wysokie, Zakrzew i Zółkiewka . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej: S. Zięba 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 22 października 1987 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 
wojskową. 

Na podstawie art. 76 i 81 Kodeksu karnego wyko
nawczego zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 13 marca 1970 r. w sprawie wykonywania dozoru 
w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę woj
skową (Dz. U. Nr 9, poz. 74) wprowadza się następujące 
zmiany: 

l) w § 11 wyrazy "Koła Młodzieży Wojskowej" zastę
puje się wyrazami "organizacji młodzieżowej"; 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 13. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do ska
zanych przez sądy wojskowe - w czasie 
odbywania zasadniczej służby w obronie 
cywilnej. 

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpo
wiednio także do skazanych przez sądy 
powszechne, którzy w czasie wykonywania 
dozoru pełnią czynną służbę wojskową lub 

zasadniczą służbę w obronie cywilnej albo 
w okresie oddania pod dozór zostali powo
łani do jej pełnienia. 

3. W stosunku do skazanych junaków, o któ
rych mowa w ust. 1, zadania dowódcy jed
nostki wojskowej, przełożonego skazanego 
oraz kolektywu żołnierskiego spełniają od
powiednio komendant oddziału obrony cy
wilnej, przełożony junaka wyznaczony 
przez komendanta oddziału do sprawowa
nia dozoru oraz kolektyw junacki. 

4. W wypadku, o którym mowa w ust.. 2, 
sprawozdania, zawiadomienia i wnioski do
wódca jednostki wojskowej (komendant od
działu obrony cywilnej) przesyła sądowi 

powszechnemu, który nadesłał orzeczenie." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Sprawiedliwości: L. Domeracki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 30 października 1987 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste 
oraz obszarów ich właściwości miejscowej. 

Na podstawie art. 58 list. l pkt 1 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 
Nr 19, poz. 147) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie określenia państwo
wych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste 
oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 60, 
poz. 311, z 1985 r. Nr 39, poz. 188, z 1986 r. Nr 3, poz. 23 
i Nr 44, poz. 223) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w pkt 18 w lit. al wyrazy "dla miast: Kraków, Krze
szowice, Niepołomice, Skawina i Wieliczka" zastę
puje się wyrazami "dla miast Kraków, Krzeszowice, 
Niepołomice, Skała, Skawina i Wieliczka"; 

2) w pkt 26 w lit. f) wyrazy "dla miasta Morąga" za
stępuje się wyrazami "dla miast : Morąg i Zalewo"; 

3) w pkt 34 w lit. d) wyrazy "dla miast : Przysucha 
i Szydłowiec" zastępuje się wyrazami "dla miast : 
Drzewica, Przysucha i Szydłowiec"; 


