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1) w związku z zabiegami zootechnicznymi, leczniczymi, 
wypasaniem lub używaniem ich w drodze jako siły 
pociągowej, 

2) źrebiąt w wieku do 3 miesięcy towarzyszących matce, 
chyba że są one przewożone środkami transportu pub
licznego, 

3) przeznaczonych do uboju w wyniku zwalczania z urzędu 
zaraźliwych chorób zwierząt, 

4) w ramach gospodarstwa. 

§ 2. Świadectwo wydaje wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) albo z jego upoważnienia sołtys. 

§ 3. 1. Świadectwo jednostkowe (oddzielnie dla każ
dej sztuki) wydaje się dla koni i bydła . 

2. W odniesieniu do innych zwierząt tego samego 
gatunku i należących do tego samego posiadacza wydaje się 
świadectwa zbiorcze. Świadectwa zbiorcze wydaje się rów
nież w odniesieniu do bydła rzeźnego i cieląt w wieku do 
3 miesięcy, należących do jednego posiadacza. 

3. Na podstawie świadectwa zbiorczego może być 
w razie potrzeby wydane świadectwo jednostkowe, z zamie
szczeniem o tym wzmianki w treści obydwóch świadectw. 

§ 4. 1. Świadectwo powinno zawierać dane niezbędne 
do ustalenia tożsamości zwierzęcia oraz jego posiadacza, 
miejsca pochodzenia, miejsca i celu przemieszczenia, stwier-

dzenia, że pochodzi z gospodarstwa wolnego do zaraźliwych 
chorób, oraz inne niezbędne informacje - według urzędo
wego wzoru. 

2. Formularze świadectw są drukami ścisłego zaracho
wania. 

3. Świadectwo jest ważne 10 dni; jego ważność może 
być przedłużona o dalsze 10 dni . 

4. Świadectwa nie 'wystawia się w razie wystąpienia na 
określonym obszarze zaraźliwych chorób zwierzęcych. 

§ 5. 1. Za wydawanie świadectw pobiera się następu
jące opłaty : 

1) za świadectwa jednostkowe 1000 zł. 
2) za świadectwa zbiorcze 3000 zł. 

2. Za przedłużenie ważności świadectwa lub wydanie 
świadectwa jednostkowego na podstawie świadectwa 
zbiorczego bądź zamieszczenie wzmianki na świadectwie 
o zmianie posiadacza pobiera się opłaty w wysokości 50% 
opłat ustalonych w ust. 1. 

§ 6. 1. Za wydawanie świadectw sołtys otrzymuje wy
nagrodzenie w wysokości do 50% opłaty pobranej od 
posiadacza zwierząt . 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
właściwy organ gminy (miasta) . 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 14 sierpnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie. 

Na podstawie art. 1 6 ust. 2, art. 30 ust. 2, art. 42 ust. 
1 i 5 i art. 71 pkt 3 ustawy z dnia 10 października 1987 r. 
o nasiennictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 166, z 1989 r. Nr 6, poz. 
33 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie niektórych 
opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie (Dz. U. Nr 
11, poz. 72) § 5 otrzymuje brzmienie: 

.. § 5. Posiadacze gruntów rolnych, nabywający kwalifi
kowany materiał siewny zbóż do siewu i ziemniaka 
do sadzenia, korzystają z bonifikaty w cenie naby
cia tego materiału; bonifikata wynosi : 

1) 10.000 zł za 100 kg nasion zbóż ozimych, 
nabywanych w okresie do dnia 31 paździer
nika 1990 r., 

2) 4.500 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka 
odmian skrobiowych lub odpornych na mąt
wika, nabywanych w okresie do dnia 31 grud
nia 1990 r., 

3) 4.000 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka innych 
odmian niż te, o których mowa w pkt 2, nabywa
nych w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 13 sierpnia 1990 r. 

w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku , Lublinie, Łodzi, Poznaniu 
i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 148 i Nr 53, poz. 306) 
zarządza się, co następuje: 
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§ 1. Tworzy się następujące sądy apelacyjne oraz ustala 
ich siedziby i obszary właściwości: 

1) Sąd Apelacyjny w Warszawie dla województw: war
szawskiego, ciechanowskiego, olsztyńskiego, ostrołęc
kiego, płockiego i radomskiego, 

6) Sąd Apelacyjny w Poznaniu dla województw: gorzows
kiego, konińskiego, leszczyńskiego , pilskiego, poznańs
kiego, szczecińskiego i zielonogórskiego, 

2) Sąd Apelacyjny w Białymstoku dla województw: biało
stockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, 

7) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie dla województw: kroś
nieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzes
kiego. 

3) Sąd Apelacyjny w Gdańsku dla województw: bydgos
kiego, elbląskiego, gdańskiego, koszalińskiego, słups
kiego, toruńskiego i włocławskiego, 

§ 2. Sądy apelacyjne dla województw: bielskiego, częs
tochowskiego, jelen iogórskiego, katowickiego, kieleckiego, 
krakowskiego, legnickiego, nowosądeckiego, opolskiego, 
tarnowskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego zostaną 

utworzone w drodze odrębnego rozporządzenia . 
4) Sąd Apelacyjny w Lublinie dla województw: bialskopo

dlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, siedleckiego i za
mojskiego, 

§ 3. Sądy apelacyjne wymienione w § 1 rozpoczynają 
działalność z dniem 1 października 1990 r. 

5) Sąd Apelacyjny w Łodzi dla województw: kaliskiego, 
łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewic
kiego, 

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

Min ister Sprawiedliwości: A. Bentkowski 

Uprzejmie informujemy, iż nakładem Urzędu Rady Ministrów ukazało się wydawnictwo pt. 
"Samorząd terytorialny i administracja rządowa", zawierające zbiór tekstów ustaw regulujących 
funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej . 

Zbiór ten zawiera ustawy ogłoszone w 1990 r. w Dziennikach Ustaw nr 16, 21 , 29, 32, 34 
i 43 oraz uchwałę Sejmu ogłoszoną w Monitorze Polskim nr 21 . 

Zebranie tekstów w jednym wydawnictwie powinno być przydatne dla radnych, członków 
zarządów gmin, a także pracowników administracji samorządowej i rządowej , zwłaszcza że 
teksty ustaw mają charakter jednolity. 

Cena 1 egzemplarza wydawnictwa pt. "Samorząd terytorialny i administracja rządowa" 

wynosi 7.300 zł. 
Wszyscy zainteresowani tym wydawnictwem proszeni są o dokonanie wpłaty na konto 

bankowe Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim 
Oddział Okręgowy Warszawa, nr 1052-3157 -139.11 z podaniem liczby zamawianych egzem
plarzy. 

Ponadto w wydawnictwo można zaopatrywać się w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw 
i Monitora Polskiego. 

Nakład wydawnictwa jest ograniczony. 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 

Pojedyncze egzemplarze D;tiennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę : 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61-73) - egzemplarze b ieżące oraz z lat 1980-1989, 

- w księgarniach : Powszechnego Domu Książki "Uniwersus", ul. Belwederska 20/22 (tel. 41 -40-05) ; im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Swierczewskiego 
119/123 (tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21 -44-05) - egzemplarze bieżące oraz 
z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ). Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5). B ielsku - B i ałej 
(ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3) , Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3), Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3/4) Lesznie Wlkp. (pl. Kościuszk i 4) , 
Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 5), Płocku (ul. Kolegialna 
15), Przemyślu (ul. Rynek 26), Radomiu (ul. Zeromskiego 53) , Sieradzu (ul. XX-Lecia PL 2) , Skierniewicach (ul. 22 Lipca 6) , Suwałkach (ul. Lenina 13), 
Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w : Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 ), Bielsku - Białej (ul. Cieszyńska 10). Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie) , Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8), Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35) , Elblągu (ul. Trybunalska 25). Gdańsku (ul. 
Gen. K. Swierczewskiego 30) , Gdyni (pl. Konstytucji 3). Gliwicach (ul. Powstańców 23). Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka I 33) , Jeleniej Górze (ul. Wojska 
Polskiego 56) , Kaliszu (al. Wolności 13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26). Koninie (ul. Energetyka 5), Koszalinie (ul. Alfreda 
Lampego 34), Krakowie (ul. Przy Rondzie 7), Legnicy (ul. Złotoryjska 29). Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76) , Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5) , Nowym 
Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 44) , Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2) , Poznaniu (ul. Młyńska 1 a) , 
Radomiu (ul. Nowotki 10), Rzeszowie (pl. Gwardii Ludowej 3) , Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Swidnicy (pl. 
Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29) , Toruniu (ul. Fosa Staromiejska) , Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1) , Zielonej Górze 
(pl. Słowiański 1). 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/71,00-979 Warszawa P-1 . 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 00-979 Warszawa P-1 . 

Reklamacje z powodu niedor,czenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydzialu Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69(71. 
00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru . 
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