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3) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o mia
rach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 148 oraz z 1972 r. . Nr 11, poz. 83), 

4) art. 32 pkt 7 ustawy z dnia. 25 listopada 1970 r. 
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 
Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz z 
1985 r. Nr 12, poz. 49), 

5) art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jo
kości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 2, poz. 7 i z. 1987 r. Nr 33, poz. 181): 

§ 4. Funkcjonariusze administracji lasów państwo

'wych i parków narodowych są upoważnieni do nakła 

dania grzywien w drodze mandatu karnego za wykrocze
nia określone w: 

1) art. 82 § l pkt t-S i l, art. 148 § 1, art. 151 § 1, 2 
i 3, art. 152 § 1, art,. 153 § 1, art. 154 § 1 i 2, art. 155 
§ 1, art. 156 § 1 i art. · 157 § l Kodeksu wykroczeń , 

. 2) art. 28 i 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochro
nie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180 oraz z 1987 r. 
Nr 33, poz. 180). 

~ 

§ 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego wydaje: 

1) funkcjonariuszom służby weterynaryjnej - terenowy 
organ administracji państwowej o właściwości szcze
gólnej do spraw weterynarii stopnia wojewódzkiego, 

2) funkcjonariuszom administracji w sprawach melio
racji wodnych oraz zaopatrzenia rolnictwa i wsi w 
wodę - terenowy organ administracji państwowej 

o właściwości szczególnej do . spraw melioracji wod
nych oraz zaopatrzeni'!. rolnictwa i wsi'w wodę stop
nia wojewódzkiego, 

3) funkcjonariuszom Paristwowej Inspekcji Skupu Prze
twórstwa Artykułów Rolnych: 
a) Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Skupu 

i Przetwórstwa Artykułów Rolnych - dla funkcjo
nariuszy ' Głównego Inspektoratu oraz okręgowych 
inspektorów, 

b) okręgowy inspektor Państwowej Inspekcji Skupu 
i Przetwórstwa Artykułów Rolnych - dla funkcjo
nariuszy . okręgowych delegatur! 

4) funkcjonariuszom administracji lasów państwowych 
i parków narodowych: 

a) dyrektor okręgowego zarządu lasów państwowych 
- .dla funkcjonariuszy administracji lasów pań
~wowych, 

b) dyrektor parku narodowego - dla funkcjonariu
szy administracji parków narodowych. 

§ 6. Upoważnienie, o którym mowa w § 5, powinno 
zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, 

datę wydania i termin ważności, podstawę prawną jego 
wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważ

nionego . funkcjonariusza, numer legitymacji służbowej, 

określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upo
ważniony do nakładania grzywien "W drodze mandatu kar
nego, określenie obszaru, na którym upoważnienie jest 
ważne. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, 
który je wvdał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzę
dowej . 

§ 7. Tracą moc: 

l) rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 6 maja 1972 r. w sprawie określe
nia wykroczeń, za które niektórzy funkcjonariusze 
administracji leśnej i Straży Ochrony Przyrody upo
ważnieni są do nakładania grzywien w drodze man
datu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upo
w.ażnień (Dz. U, . Nr 21. poz. 155 i z 1987 r. Nr 41, 
poz. 243), 

'2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerWC3 
1974 r. w sprawie określenia ' wykrocZE:ń, za które 
funkcjonariusze służby weterynaryjnej oraz gospo
darki wodnej i melioracji podporządkowanej tereno
wym organom administracji państwowej upoważniel}i 
są do nakładania ' grzYwien w drodze mandatu kar
'nego (Dz. U. Nr 25, poz. 151 i z. 1975 r. Nr lO; poz. 64). 
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§ 8. Rozporządzenie wchodzi w , życie z ,dniem 
kwietnia 1988 r. 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
ŻywnośCiowej: S. Zięba 

, 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW Ar LESNICTW A I GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ 

z dnia 29 lutego 1988 r. 

w sprawie niektórych opiat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. 

Na podstawie art. 16 ust. 2, art. 30 \1st. 2, art. 42 ust. 5 
i arl 71 pkt 3 ustawy z dnia 10 października 1987 r. o na
siennictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 166) zarządza się, co na
stępuje: , 

§ l. Wysokość opłat rejestrowych określa załącznik 
tir 1 do rozporządzenia. 

§ 2. Wysokość opłat za ochroI).ę odmiany lub skład

nika pierwotnego mieszańca określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

§ 3. 1. Opłaty rejestrowe i opłaty za ochronę do-

tyczące odmian zagranicznych pochodzących z krajów -
członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej uiszcza 
się w rublach transferowych, az innych krajów - w 
walutach wymienialnych określonych przez Prezesa Na-

. rodowego Banku Polskiego. Opłaty te mogą być również 
uiszczane w zł0tych pochodzących z wymiany walut 
obcych w polskim banku dewizowym albo z innego 
tytułu zgodnie z prawem dewizowym. 

2. Jeżeli opłaty, ' o których mowa w ust. 1, uiszcza się 
w rublach transferowych lub walutach wymienia lnych, 
wysokość tych opłat określa się według kursu tych wa-
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lut. zamieszczonego w tabeli kursów Narodowego Banku 
Polskiego cbowiązującej w dniu uiszczania opłaty. 

§ 4. Wysokość opłat za ocenę materiału siewnego 
określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Posiadac,ze g'runtów rolnych, nabywający 

kwalifikowany materiał siewny zbóż do siewu i ziem
niaka do sadzenia, korzystają z bonifikaty w cenie na
bycia tego materiału ; bonifikata wynosi: 

1) 750 zł za 100 kg nasion zbóż, 
2) 850 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka odmian skro

biowych lub odpornych na mątwika, nabywanych od 
dnia 1 września do dnia 31 grudnia, oraz 700 zł za 
100 kg tych sadzeniaków, nabywanych od dnia 
l stycznia do dnia 15 maja, 

3) 650 zł za 100 kg sadzeniaków zieąlDiaka innych od · 
mian niż te, o których mowa w pkt 2, nabywanych 
od dnia l września do dnia 31 grudnia, oraz 550 zł 

za 100 kg tych sadzeniaków, nabywanych od dnia 
1 stycznia do dnia 15 maja. 

2. Posiadacze gruntów rolnych nabywający do siewu 
nasiona bobiku, grochu, peluszki, łubinu, wyki ozimej 
i jarej oraz soi korzystają z bonifikaty w cenie nabycia 
tych nasion w wysokości 2000 zł za 100 kg nasion. 

§ 6. 1. Przy pobieraniu opłat rejestrowych za od;
miany wpisane przed dniem 1 stycżnia 1988 r. do rejestr u 
odmian oryginalnych lub do spisu odmian selekcjonowa
nych rok 1988 uważa się za trzeci rok utrzymywania\ 
wpisu odmiany w rejestrze. 

2. Opłaty za utrzymywanie w rejestrze w .1988 r. 
wpisu odmian, o których mowa w ,ust. 1, należy uiśc~~ 
do dnia 30 czerwca 1988 r. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia, z tym że § 5 wchodzi w życie z mocą od dnid 
1 stycznia 1988 r. 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej: S. Zięba' 

Załączniki do rozporządzenia Ministm, •. ~l, 
Rolnictwa, Leśnictwa i GospodarkI' ' 
Zywnościowej z dnia 29 lutego 1988 r: ' 
(poz. 61) 

Zaląeulik DJ 1 

WYSOKOSĆ OPŁAT REJESTROWYCH W TYSIĄCACH ZŁOTYCH 

Grupa roślin 

i.p. I II III IV 

Rodzaj opłat *) 

... 
l Za wpieanie odmiany do rejestru 350 285 220 155 

(lłicrwsza rata) i za pierwszy rok 
utrzymywani» jej wpisu w rejestrze 

2 Za wpisanie odmiany do rejestru 350 285 220 155 
(druga rata) i za drugi rok utrzy-
mywania jej wpisu w rejestrze . 

3 Za każdy rok utrzymywania wpisu 
odmiany w rejestrze w latach: ,. 
l) trzecim do piątego 45 38 31 24 
2) szóstym i dalszych 90 76 62 48 

V VI 

90 25 

90 25 

17 10 
34- 20 

UwaBi 

Opłaty należy wnosić na konto 
bankowe, wskazane przez Centralnx ,' 
Ośrodek Badania Odmian Ro§lió 
U prawnych, nie później niż: 

' . , -
w cillgu sześciu miesięcy od dnia' 
wpisania odmiany do rejestru 

, 

w ciągu pierwszego półrocza roku 
kalendarzowego następującego po 
roku, w którym wpisano odmianę 
do rejestru 

. 

w ciągu pierwszego półrocza trze-
ciego i kolejnych lat kalendarzo-
wych następujących po roku, w kt6-
rym wpisano odmianę do rejestru 

, 

i" 
! 

,t,'· 

.) W cJokumencie wpłaty należy zaznaczyć, jakiej rośliny uprawnej i odmiany oraz jakiego rodzaju opłaty i jakiego okresu wpłata dotyczy. . .~\ 

Grupy roślin uprawnych 

I grupa roślin obejmuje: 

1) jęczmień jary, owies, pszenicę ozimą, żyto ozime, 
burak cukrowy, ziemniak i rzepak ozimy, 

2) jabłoń. 

II grupa roślin obejmuje: 

1) kukurydz~ pastewną, pszenicę jarą, pszenżyto ozime, 
groch siewny (odmiany jadalne), koniczynę czer
woną, życic~ trWąłą (rajgras angielski), życicę WIelo
kwiatową (rajgras włoski), 

2) cebulę, ogórek (odmiany gruntowe), kapustę :gło-, '\ 
wiClstą biu łą, marchew (odmiany jadalne), pomidor ·, ' 
(odmiany gruntowe), fasolę szparagową, groch (ogro
dowy), 

3) jabłoń (podkładki) !, śliwę, wiśnię, truskawkę. 

III grupa roślin obejmuje: 

1) jęczmień ozimy, bobik, groch siewny (odmiany pa
stewne), łubin żółty pastewny, wykę siewną (jarą), 
koniczynę białą, lucernę mieszańcową, lucernę siew
ną, kostrzewę łąkową, kupkówkę, tymotkę łąkową" 
wiechlinę łąkową, burak pastewny, len włóknisty,' 
chmiel, machorkę, tytoń szlachetny, 
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2) kalafior, kapustę brukselską, burak ćwikłowy, seler 
korzeni/)wy, szpinak, pomidor (odmiany do uprawy 
pod osłonami), fasolę na ziarno, 

3) . różę (odmiany szklarniowe), gerberę Jamesona, goż

dtik szklarniowy, złocień (odmiany do uprawy pod 
osłonami), 

4) czereśnię (podkładki), gruszę (podkładki), śliwę (pod
kładki), wiśnię (podkładki), 

5) malinę, porzeczkę czarną. 

IV grupa roślin obejmuje : 

l) grykę, łubin wąskolistny pastewny, seradelę, życicę 
wielokwiatową westerwoldzką (rajgras holenderski), 
trawy gazonowe, cykorię korzeniową, marchew (od
miany pastewne), mak,_ konopie, kapustę pastewną, 

2) por, melon, ogórek (odmiany do uprawy pod osło
nami), kalarepę, kapustę głowiastą czerwoną, kapustę 
włoską, pietruszkę korzeniową, rzodkiewkę, sałatę, 
paprykę, 

3) cynię wytworną, groszek pachnący, lewkonię letnią, 
niecierpek walerianę, petunię ogrodową, szałwię 

błyszczącą, werbenę ogrodową, żeniszek meksykań- . 
ski, bratek ogrodowy, stokrotkę pospolitą, begonię 

bulwiastą, pelargonię . rabatową, hiacynt wschodni, 
kosaciec (odmiany cebulowe), krokus, narcyz, różę 
(odmiany gruntowe), alstremerię, begonie ozdobne z 
kwiatów, cyklamen perski, frezję ogrodową, 
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. 4) czereśnię, gruszę, 

5) agrest, porzeczkę białą, porzeczkę czerwoną. 

V grupa roślin obejmuje : 

l) proso, pszenżyto jare, żyto jare, łubin biały pastew
ny, łubin wąskolistny gorzki, soję, wykę kosmatą 

(ozimą), esparcetę, komonicę błotną, komonicę różko
wą, inkarnatkę, koniczynę perską, koniczynę szwedz
ką, trawy pastewne nie wymienione w grupach 
II-IV, gorczycę białą, len oleisty, rzepak jary, rze
pik ozimy i jary, słonecznik oleisty, kminek zwyczaj
ny, kolendrę siewną, majeHlnek ogrodowy, rumianek 
pospolity, 

2) dynię olbrzymią , dynię zwyczajną, bób, kukurydzę 

cukrową, szparag, 

3) begonię · stale kwitnącą, lobelię przylądkową , wyżlin 
większy, pelargonię bluszczolistną, kosaciec (odmia
ny kłączowe), lilię, piwonię chińską, tulipan, panto
felnik ogrodowy, forsycję, jaśminOWiec, krzewuszkę, 
lilak pospolity, anturium uprawne, pieIwiosnek zwy·· 
czajny, starzec popielny, złocień (odmiany bylinowe), 
zwartnicę pośrednią, 

4) borówkę, winorośl, poziomkę. 

VI grupa roślin obejmuje rośliny nie wymienione w 
grupach I-V. 

Z.I,,~nik nr 2 

WYSOKOSĆ OPŁAT ZA OCHRONĘ WYŁĄCZNEGO PRAWA DO ODMIAN LUB DO PIERWOTNEGO SKŁADNIKA MIESZAŃCA 
W TYSIĄCACH ZŁOTYCH 

Grupa roślin **) Uwagi 

Opłaty należy wnosić na konto 
Lp. I II III IV V VI bankowe, wskazane przez Centralny 

Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Rodzaj opłat 0) . Uprawń'ych, nie później niż: 

l z. każdy rok badania odrębności, 140 125 110 95 80 65 w pierwszym roku badania-w 
wyrównailia i trwałości odmiany "- ciągu 14 dni od daty otrzymania 
lub IIkladnika zawiadomienia o przyjęciu o~mia-

ny lub składnika do badania; 
w drugim i w dalszych latach 
badania: 

- a) w styczniu _ . za odmiany i skład-
niki roślin uprawnych wysiewa-
nych od l lutego do 3l lipca, 

b) 'IN lipcu - za odmiany i skład-

\ 
niki roślin uprawnych wysiewa-
nych od l sierpnia do 31 stycznia 

2 Za każdy rok utrzymywania wpisu w ciągu pierwszego półrocza pierw-
odmiany lub składnika w księdze szego i kolejnych lat kalendarzo-
w latach: wych następujących po roku, w któ-
l) pierwszym do piątego 45 38 31 24 17 10 rym odmianę lub składnik wpisano 
2) szóstym i dalszych 90 76 62 48 34 · 20 do księgi 

*) W dokumencie wpłaty należy zaznaczyć, jakiej rośliny uprawnej, odmiany lub składnika oraz jakiego rodzaju opłaty i jakiego okresu wpłata 
dotyczy. 

**) Podział roślin na grupy jak w załączniku nr l. 

. \ 
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Załącznik Dr S 

OPŁATY ZA OCENĘ MATERIAŁU SIEWNEGO DOKONYWANĄ PRZEZ ORGANY INSPEKCJI NASIENNEJ 

l. Opłaty za ocenę materiału siewnego roŚlin rolni-
czych, warzywnych, ozdobnych zielarskich wynoszą: 

l) za ocenę polową: 

aj za każdą lustrację plantacji nasiennej 
o powierzchni do l ha 

b) za każdą lustrację plantacji naslennej 
o powierzchni powyżej 1 ha do 5 ha -

c) za każdą lustrację plantacji nasiennej 
o powierzchni powyżej 5 ha - opła

tę, o której mowa pod lit. b), zwięk

szoną o 80 zł ·za każde całe lub roz
poczęte 5 ha, 

d) za każdą lustrację l m2 upraw na
siennych prowadzonych pod osłoną 

e) za każdą lustrację plantacji nasiennej 
odmian mieszańcowych opłaty 

określone pod lit. a), b), c) i d), zwięk
szone o .100%, 

2) za ocenę laboratoryjną nasion: 

a) za oznaczenie w próbce średniej cech 
jakościowych określ cnych Polską Nor
mą lub normą branżową, z wyjątkiem 
oznaczeń, o których mowa pod lit. b), 
c) i d) 

b) za oznaczenie w próbce średniej ploi
dalności lub porażenia nasion przez 
choroby 

c) . za oznaczenie w próbce średniej ży
wotności nasion metodą biochemiczną 
(oznaczeńie pełne) lub wigoru nasion -

d) za oznaczenie ~ próbce średniej za
wartości kwasu erukowego lub gluko
zynolanów 

e) za oznaczenie w próbce średniej jed
nej cechy jakościowej, z wyjątkiem 

oznaczeń, o których mowa pod lit. b), 
c) i d) 

f) za oznaczenie specjalne w próbce jed
nostkowej ' 

3) za ocenę cech zewnętrznych jednej partii 
sadzeniaków ziemniaka lub sadzonek ro
ślin wieloletnich 

4) za ocenę weryfikacyjną 100 bulw sadze
niaków ziemniaka, prz~prowadzoną: 

a) metodą próby oczkowej 

b) testem serologicznym, biologicznym 
lub barwnym 

350 zł 

450 :..:1 

5 zł 

700 zł 

800 zł 

700 zł 

2400 zł 

250 zł 

140 zł 

380 zł 

1800 zł 

1000 zł 

2. Opli:lty za ocenę materiału szkółkarskiego wy
noszą: 

l) za ocenę polową materiału szkółkar

skiego: 

a) za każdą lustrację szkółki ·drzew owo-
cowych lub plantacji podkładek we
getatywnych o powierzchni do 0,50 ha - 8000 zł 

b) za każdą lustrację szkółki krJ;ewów 
jagodowych, plantacji krzew.ów prze
znaczonych do produkcji sadzonek lub 
plantacji podkładek generatywnych o 
powierzchni do 0,50 ha 

c) za każdą lustrację plantacji sadzonek 
truskawek lub malin o powierzchni 
do 0,50 ha 

d) za każdą lustrację szkółki lub plan
tacji o powierzchni powyżej 0,50 ha ~ 
opłaty, o których mowa: 

- pod lit. a), zwiększone o 1 500 zł 

- pod lit. b), zwiększone o 1 200 zł 

- pod lit. c), zwiększone o 1 000 zł 

za każde całe lub rozpoczęte 0,50 ha, 

2) za ocenę polową materiału wyjściowego 
do produkcji szkółkarskiej: 

a) za każdą lustrację sadu matecznego 
do pozyskiwania nasion i zrazów lub 

6000 zł 

4000 zł 

;.-;.. 

plantacji matecznej podkładek, prZe
znaczonych do rozmn.ażania w szkół

kach, o powierzchni do O,ŚÓ ha 

. I ~.,_. 

b) za każdą lustrację plantacji matecznej 
krzewów jagodowych, przeznaczonych 
do produkcji sadzonek, o powierzchni 
do 0,50 ha - -'- 10 000 zł 

c) za każdą lustrację plantacji matecznej 
sadzonek truskawek i malin, stano
wiących pierwsze rozmnożenie ma
teriałów hodowlanych, o powierzch
ni do 0,50 ha 

d) za każdą lustrację sadu matecznego, 
plantacji matecznych podkładek, krze
wów jagodowych lub sadzonek tru
skawek i malin o powierzchni powy
żej 0,50 ha - opłaty, o których mowa: 

- pod lit. a), zwiększone o 2000 zł 

- pod lit. b), zwiększone o 1 600 zł 

- pod lit. c), zwiększone 01200 zł 

za każde całe lub rozpoczęte 0,50 ha 

3. Za ocenę cech zewnętrznych: 

l) drzewek owocowych 

2) krzewów jagodowych i podkładek drzew 
owocowych 

3) sadzonek truskawek i malin 

za każde całe lub rozpoczęte 1000 sztuk. 

6000 zł ' 

1000 zł 

600 zł 

400 zł 
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4. Jeżeli ocena polowa lub ocena cech 
zewnętrznych nie może być wykonana z przy
czyn niezależnych od Inspekcji Nasiennej, za
winionych przez zgłaszającego materiał siew
ny do oceny, opłata wynosi jak za ocenioną 
plantację, szkółkę, sad mateczny lub planta
cję mateczną o powierzchni do 0,50 ha bądź 
jak za ocenioną .partię sadzeniaków ziemnia
ka, sadzonek roślill wieloletnich bądź 2000 
sztuk drzewek, krzewów jagodowych lub sa-
dzonek truskawek i malin. . 

5. Opłaty za etykiety i plomby Inspekcji 
l\jillOiennej wynoszą: 
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1) zu komplet etykiet (zewnątrz wewnątrz 

opakowania) . 20 zł 

2) zu etykietę zewnętrzną 15 zł 

3) za jedną plombę 5 zł 

G. W razie powtórnej oceny materiału siewnego, wy
konywanej na żądanie lub w wyniku odwołań, stosuje 
się opiaty określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, ust. 2 pkt 1 i 2 
i w ust. 3, a w wypadku oceny weryfikacyjnej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 4 - opłaty zwiększone o 1000/0. 
Opłaty wnosi się wraz z odwołaniem. W razie uwzględ
nienia odwołania opłata podlega zwrotowi. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

'. 
z dnia 18 lutego 1988 'r. 

w sprawie określenia urzędu prowadzącego rejestr skazanych. 

Na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwcu 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 137) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Rejestr osób prawomocnie skazanych prowadzi 
Sąd Wojewódzki w Warszawie, w którym działa komórka 
organizacyjna o nazwie "Centralny Rejestr Skazanych". 

,§ 2. Rejestr osób prawomocnie skazanych jest pro
wadzony na podstawie kart karnych i zawiadomień spo
rżądzanych przez sądy i organy prokuratury, jak również 
zawiadomień sporządzanych przez inne uprawnione orga
ny. Na podstawie danych z rejestru są udzielane w szcze
gólności informacje o karalności. 

§ 3. Przyjmowanie zapytań o karalność i udzielanie 
odpowiedzi na te pytania odbywa się również za pośred
nictwem punktów informacyjnych Centralnego Rejestru 

. Skazanych, działających przy niektórych sądach woje
wódzkich. 
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§ 4. Pracą Centralnego Rejestru Skazanych oraz jego 
punktów informacyjnych kieruje kierownik Centralnego 
Rejestru Skazanych, powoływany przez Ministra Spra
wiedliwości. 

§ 5. 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Cen
tralnego Rejestru Skazanych sprawuje Minister Spra
wiedliwości. 

2. Organizację wewnętrzną Centralnego Rejestru Ska
zanych określa regulamin zatwierdzony przez Ministra 
Sprawiedliwości. ' -

§ G. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzerria tracą moc przepisy dotyczące przedmiotu unormo
wanego tym rozporządzeniem. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia . 

Minister Sprawiedliwości : L. Domeracki 

ROZPÓRZĄDZENIE MINISTRAWSPOtPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 19 lutego 1988 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pożwolenta na przywóz I wywóz oraz 
od cła w obrocie towarowym z zagranicą. 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 
1975 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1914 r. Nr 57, poz. 290 
i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) zarządza się , co następuje : 

" § 1. W rozporządzeniu Ministra Handlu Zagraniczne-
go z dnia 9 grudnia 1983 r. w sprawie zwolnień od obo
wiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oruz 

<" od cła w obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 69, 
poz. 312, z 1986 r. Nr 44, poz. 222 i ~ 1987 r. Nr 20, 
poz. 122) § 9 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 9. 1. Niezależnie od zwolnień od cła określonych w 
§ 7 oraz zezwoleń określonych w § 8 zwalnia 
się od cła: . 

1) przedmioty przywożone ze sobą przez podróż
nego o łącznej krajowej wartości do 60.000 
złotych, 

2) przedmioty wywożone ze sobą przez podróż
nego o łącznej krajowej wartości do-· 20.000 
złotych. 




