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7 Inne prace geodezyjno-kartograficzne: 
- skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w po-

stępowaniu rozgraniczeniowym: 
1) do 4 punktów granicznych ryczałt 8 ,0 
2) za każdy następny punkt graniczny punkt 1,3 
- skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nierucho-

mości: 
3) podział na dwie działki ryczałt 20,0 
4) za każdą następną działkę działka 1,9 
5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych 

celów stosuje się stawki określone w poz. 5 z zastosowaniem 
współczynnika 0,5. -

*) Przez przeciętne wynagrodzenie rozumie się ogłaszane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie pracowników jednostek gospodarki uspołecznionej za kwartał poprzedzający jego określenie przez sąd . 

1. Stawki określone w taryfie nie obejmują kosztów transportu, wynagrodzenia za czas przejazdów oraz kosztów robocizny fizycznej . 
2. Kwoty należności biegłego z tytułu wykonania pracy geodezyjnej i kartograficznej oblicza się jako sumę stawek za faktyczne czynności 

niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej oraz opinii dla sądu . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 28 sierpnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. 

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 21 
czerwca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy 
- Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 29, poz. 128, z 1988 r. Nr 9, 
poz. 72, z 1989 r. Nr 59, poz. 352 i z 1990 r. Nr 12, poz. 81 ) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 42 w ust. 2 : 

a) w pkt 1 kwotę ,,10 000 zł" zastępuje się kwotą 

,,40 000 zł", 

b) w pkt 2 i 3 kwotę ,,5000 zł" zastępuje się kwotą 
,,10000 zł", 

c) w pkt 4 kwoty" 1 00 zł" i ,,10 000 zł" zastępuje się 
odpowiednio kwotami ,,500 zł" i ,,20000 zł"; 

2) w § 43: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 1 kwoty ,,30 zł" i ,,300 zł" zastępuje się 
odpowiednio kwotami ,,300 zł" i ,,3000 zł" , 

- w pkt 2 kwotę ,,300 zł" zastępuje się kwotą 

,,3000 zł", 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) za zwłokę w podstawieniu zamowlonego 
środka transportowego lub zwłokę w przy
gotowaniu przesyłki do odbioru w wysoko
ści: 

a) 10 000 zł - jeżeli zwłoka nie przewyższa 
12 godzin, 

b) 50000 zł - jeżeli zwłoka przewyższa 12 
godzin," 

b) w ust. 2: 
- w pkt 1 kwoty ,,30 zł" i ,,300 zł" zastępuje się 

odpowiednio kwotami ,,300 zł" i ,,3000 zł", 

- w pkt 2 kwoty ,,500 zł" i ,,5000 zł" zastępuje się 
odpowiednio kwotami ,,5000 zł" i ,,50000 zł" , 

- w pkt 3 lit. b) kwoty ,,500 zł" i ,,5000 zł" 

zastępuje się odpowiednio kwotami ,,5000 zł" 

i ,,50000 zł". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : E. Wa/igórski 
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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 uchwalę 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 zł 7.300,-. 
Wszyscy zainteresowani tym wydawnictwem proszeni są o dokonanie wpłaty na konto 

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

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

Nakład wydawnictwa jest ograniczony. 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 

UWAGA P.T. PRENUMERATORZY DZIENNIKA USTAW I MONITORA POLSKIEGO 

Wydzial Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że rozpocząl przyjmowanie przedpiat na prenumeratę na rok 1991. W celu dokonania 
wplaty na prenumeratę: 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 
Monitora Polskiego - Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej 
- odbiorcy indywidualni otrzymują blankiety przekazów 
- instytucje i urzędy otrzymują druki " wplata-zamówienie" (polecenie przelewu rozszerzone o część dotyczącą zamówienia z wydrukowanymi na 1991 r. 

obowiązującymi cenami prenumeraty) . 
Nowi prenumeratorzy otrzymują blankiety i druki po zgloszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydzialu Wydawnictw Urzędu Rady 

Ministrów. 

Cena prenumeraty 1 egzemplarza wynosi rocznie: 

Dziennika Ustaw 154.000 zł 
Monitora Polskiego 93.000 zł 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny prenumeraty. 
Prawidłowe wypelnienie blankietów przekazów i "wplat -zamówień" (dokladny adres z numerem kodu pocztowego) zapewni terminowe rozpoczęcie 

wysylki. Dowody wpłat, które nie będą zawierać dokładnego adresu odbiorcy oraz ilości zamawianych egzemplarzy, nie będą przyjmowane do 
realizacji i wysyłka Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nie będzie prowadzona . 

Zamawiający prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego dla podleglych jednostek proszeni są o przesianie przy " wplacie -zamówieniu" 
rozdzielników zawierających nazwę odbiorcy (instytucji lub urzędu) i pelny adres z numerem kodu pocztowego. 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy informować na piśmie Wydzial Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

UWAGA: Zalącznik do Dziennika Ustaw, w którym ogłaszane są m.in. obszerne akty prawne z dziedziny stosunków międzynarodowych, a także zalącznik do 
Monitora Polskiego będzie rozprowadzany wylącznie na indywidualne zamówienia sprzedażyegzemplarzowej . 

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydzial Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 00-979 Warszawa, P-1 , tel. 42 -14-78 lub 
694 -67 -50; teleks 825944 WW. telefaks 428222. 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW URZĘDU RADY MINISTROW 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69171, 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69(71. 
00-979 Warszawa. P-l. niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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