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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 listopada 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co 
następuje: 

wienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych to
warów (Dz. U. Nr 75, poz. 449), otrzymuje brzmienie o
kreślone w załączniku do niniejszego rozporządze
nia. 

§ 1. Wykaz towarów objętych ograniczeniami wywozu 
w 1990 r., stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ustano-

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia . 
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Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Załącznik do rozporządzenia Rady Minis
trów z dnia 7 listopada 1990 r. (poz. 458) 

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI WYWOZU W 1990 R. 

Symbol Systematycznego wykazu 
wyrobów / Nomenklatury towarowej 

handlu zagranicznego 

011,012,013 
0211 
0242~2 
0242-4 
0281 
0414-1 
0521 
1711,1712-1 
2353-21,2353-22 
2354 
2358-2 
2411-2 
4011 (401111. 401121, 401131, 

401141, 401151. 401161, 
401171 ) 

4031-13 
4212-13,4212-14.4213-14 
4212-2, 4213-2, 2313:1 

Nazwa towaru 

Węgiel kamienny, węgiel · antracytowy, brykiety z węgla kamiennego 
Koks i półkoks 
Paliwa do silników niskoprężnych 
Paliwa do silników wysokoprężnych 
Torf i wyroby z torfu 
Złom stalowy 
Złom poamortyzacyjny i odPady metaliczne (złom metalinieżelaznych) 
Tarcica iglasta i liściasta dębowa 
Mleko w proszku pełne i mleko odtłuszczone 
Sery i serwity 
Masło 
Mąka pszenna 

Ziarno zbóż podstawowych konsumpcyjnych 
Ziarno rzepaku 
Wolce, młodzież użytkowa i cielęta rzeźne do 80 kg 
Trzoda chlewna użytkowa i rzeźna oraz mięso wieprzowe surowe 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 5 listopada 1990 r. 

w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu 
i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. 

Na podstawie art. 40 ust 5 pkt 1 lit. a) ustawy·zdnia 17 maja 
1989r .. - Prawo.geodezyjne i kartograficztle (OZ: U. -Nr 30. poz. 
163 i Nr 43, pQZ: 241 oraz z 1990 r. Nr34, pOz. 198) zaf7ądzasię, 
CO następuje: - . 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zasobie. r(>zumie 
się przez to państy.to""y zasóP gęodezyjny ikartografiez,ny, 
składający się -z zasobu centralnego i zasobów wojewódzkich. 

§ 2. Materiały stanowi~e zasób centralny i zasoby woje-
wódzkie określa załącznik do rozporządzenia. . . 

. § 3; 1. lasób centralny jest gromadzony w centralnym 
. ośrodku dOKumentacji ~eodezyjnej i kartograficznej. 

-i ZasOby wojewódzkie są gr~madzone w wojewódzkich 
ośrodkach dokumentacji geodezyjnej j kartograficznej. . 

§ 4. 1. Zasób, zależnie od celu i sposobu jego wykorzys
tania, jest gromadzony w -następujących · grupach: 

1) zasób bazowy - który - stanowią źródłowe dokumenty 
geodezyjne i kartograficzne będące podstawą do wykony
wania innych prac, 
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