,
Dziennik Ustaw Nr 77

1045

Poz. 458 i 459

458
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

-

w sprawie ustanowienia czasowych

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

następuje :

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

ograniczeń

wywozu niektórych towarów.

wienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 75, poz. 449), otrzymuje brzmienie określone w
załączniku
do niniejszego rozporządze
nia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni
od dnia ogłoszenia .

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.
Lp.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Symbol Systematycznego wykazu
wyrobów / Nomenklatury towarowej
handlu zagranicznego

Nazwa towaru
Węgiel

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

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

459
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.

. § 3; 1. lasób centralny jest gromadzony w centralnym
Na podstawie art. 40 ust 5 pkt 1 lit. a) ustawy·zdnia 17 maja
1989r..- Prawo .geodezyjne i kartograficztle (OZ: U. -Nr 30. poz. . ośrodku dOKumentacji ~eodezyjnej i kartograficznej.
163 i Nr 43, pQZ: 241 oraz z 1990 r. Nr34, pOz. 198) zaf7ądzasię,
-i ZasOby wojewódzkie są gr~madzone w wojewódzkich
CO następuje:
.
ośrodkach dokumentacji geodezyjnej j kartograficznej. .
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zasobie. r(>zumie
§ 4. 1. Zasób, zależnie od celu i sposobu jego wykorzyssię przez to państy.to""y zasóP gęodezyjny ikartografiez,ny,
tania, jest gromadzony w - następujących · grupach:
składający się -z zasobu centralnego i zasobów wojewódzkich.
1) zasób bazowy - który - stanowią źródłowe dokumenty
geodezyjne i kartograficzne będące podstawą do wykony§ 2. Materiały stanowi~e zasób centralny i zasoby woje..
w ódzkie określa załącznik do rozporządzenia.
wania innych prac,

ł
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2) zasób użytkowy - który st a nowią dokumenty geodezyj ne i kartograficzne służące do bezpośredn i ego udostęp
nian ia,
3) zasób przejśc i ow y - który st an ow ią nie należące do
zasobu bazow ego i użytk o wego pomocn icze dokumenty geod ezyjne i kartograficzne .
2. Zasób gromadzi si ę w zbiorach tematycznych, zawedlug jednostek obszarowych.

kładan y ch

3. Zasób ewidencjonuje si ę w dokumentach i lustrują 
cych zasób, którymi są: księgi ewidencyjne, mapy przeglądowe , kartoteki, szkice przeglądowe i wykazy.
4. Każdemu dokumentowi w zasobie nadaje się numer
ewidencyjny i wykazuje go w dokumentach ilustrujących
zasób.
5. Zasób oraz dokumenty ilustrujące zasób podlegają
aktualizacji. Dokumenty nieczytelne, uszkodzone
lub zniszczone powinny być odnawiane, jeżeli ich treść jest
nadal przydatna, a odnowienie jest możliwe na podstawie
dokumentów istniejących w zasobie.
bieżącej

§ 5. 1. Materiały, które utraciły przydatność użytkową,
podlegają wyłączeniu z zasobu.

2. Materiały zasobu bazowego i użytkowego tracą swą
przydatność użytkową, w szczególności jeżeJj stały się nisaktualne,a ponadto nieczyte1ne, uszkodzone łub znlszczDne

I nie

uległy

odnowieniu.

3. Materiały zasobu przejściowego tracą swą przydatnośt użytkową po upływie trzech lat od chwin przyjęcia ich
do zasobu.
4. Wyłączenie z zasobu materiałów, o których mowa
w ust. 2 i 3, odbywa się co najmniej raz w roku.
§ 6. 1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartografi-

cznej

zgłaszają

wnioski o

wyłączenie materiałów

z zasobu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegają ocenie
komisji powołanej przez Głównego Geodetę Kraju - dla
zasobu centralnego oraz właściwe terenowe organy rządo
wej adminis.tracji ogólnej - dła ·zasobów wojewódZkich.

3. Ocena komisji, zatwierdzona przez Głównego GeoKraju w stosunku do zasobu centralnego lub właściwe
terenowe organy rządowej administracji ogólnej w stosunku
do zasobów wojewódzkich, stan owi podstawę do wykreś
lenia wyłączonych materiałów z ewidencji w ośrodkach
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
detę

§ 7. Sposób klasyfikowania, kwalifikowania i porząd
kowania materiałów wyłączonych z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przed ich przekazaniem do
archiwów państwowych lub zniszczeniem odbywa się na
podstawie odrębnych przepisów.
§ B. 1. Materiałv stanowiące zasób są udostępniane
organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego. zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym
na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zamówień na materiały niezbędne do wykonania
prac nie podlegających zgłoszeniu albo zamówień na mapy
i informacje.

2. Materiały udostępnianie z zasobu
nemu ewidencjonowaniu.

podłegają odręb

3. Kopie, wyrysy, wypisy i wyciągi z dokumentó
wydawane z zasobu powinny być poświadczone za zgoI
ność z oryginałem.
4. Część zasobu dotyczącą ewidencji gruntów i budynków, na którą sk~adają się rejestry gruntów, skorowidze
działek j osób władających gruntami OIaz mapy ewidencyjne. dowody zmian i badania ksiąg wieczystych, udostęp
nja si~ w celu prowadzenia tej ewidencji organom wymienionym wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
i Nr 43, poz. 241 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198). Dla tej części
zasobu organy te wykonują także czynności, o których mowa

w ust 3.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływ ie 14 dni
od dnia ogłoszenia .

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
A. Paszyński

Załącznik

do rozporządzania Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 listopada 1990 r. (poz. 459)

f

MATERIAŁY STANOWIĄCE

ZASOaCfNTRAlNY I ZASOBY WOJEWOOZKIE

1. Zasób centralny stanowią następujące materiały:
1) dokumenty geodezyjne dotyczące pomiaru, obliczeń,
przeglądów i konserwacji DSnÓW geodezyjnych poziomych i wysokościOWYch 1 i 11 klasy oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych,
2) dokumentygeoclezyjne, 'kartograficzne, fotogrametryczne i teledetekcyjne dotyczące pomiarów i opracowań
map topograficznych oraz map tematycznych o znaczeniu ogÓlnopaństwowym,
3)

oryginały

(negatywy i odbitki stykowe fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęcia
satel itarne),

4) dokumenty geodezyjne i kartograficzne
miaru granic państwa,

,

Poz. 459

dotyczące

po-

6) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące podiiału terytorialnego państwa,
6) dokumenty geodezyjne ;j kartograficzne dotyczące pomiar6w astronomicznych, satelitarnych, grawimetrycznych i magnetycznych wykonywanych na potrzeby
geodel,ji i kartografii,

7) katalogi j banki osnów, o kt6rych mowa w pkt 1,
8) dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między układami współrzędnych geodezyjnych
o znaczeniu ogólnopaństwowym,
9) mapy topograficzne (drukowane),
10) diapozytywy map topograficznych,
11 ) zbiór informacji o mapach tematycznych,
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12) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące opra-

7) mapy topograficzne (drukowane),

cowań

specjalistycznych o znaczeniu ogólnopaństwo
wym oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu,
które powstały w wyniku prac nie podlegających zgła
szaniu do zasobu,

13) bazy danych dla informacji stanowiących zasób centralny,
14) mikrofilm

użytkowy

poz. 459 t 46(}

t047 -

i zabezpieczający z materiał6w

8) diapozytywy (wtórniki) map topograficznych w skalach

1 :5000 i 1:10 000,
9) mapy tematyczne (drukowane),

10) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych o znaczeniu
lokalnym,

z zasobu centralnego.

11) mapa zasadnicza.

2. Zasób wojewódzki stanowią następujące materiały:

12} operaty ewidencji gruntów i budynków.

1) kopie szkiców przeglądowych, wykazów współrzęd
nych i opisów topograflCZnych, punktów osnów geodezyjnych I i II klasy,
2) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji osnów
geodezyjnych;
a} poziomych Ul krasy i pomiarowych stabilizowanych.
b) wysokościowych III i IV klasy i pomiarowych stabilizowanych,
3) dokumenty geodezyjne zawierające zareżno§ci matematyczne między państwowym układem współrzędnych
a układam. lokalnymi.

4) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące
osnów ge6dezyjnych poziomych i wysokościowych
w układach lokalnych,
5} dokumenty fotogrametryczne powstałe w toku twOlZ8nia ł aktuałizacji mapy zasadniczej oraz map tematycznych o znaczeniu lokalnym, w tym diapozytywy, wtórne
negatywy, powiększenia lub pomniejszenia zdjęć lotniczych.
6) dokumenty dotyczące przebiegu granic i powierzchni
iednosłek tefytOftalnegO podziału ~a.

13) operaty

kłasyfikacji

gleboznawczej gruntów.

14} dokumenty geodezyjne i kartogrnficzne powstałe w toku
tworzenia i aktualizacji mapy zasadniczej oraz ewidencji
gruntów i budynków, w tym dokumenty ustalenia stanu
władania i pomiaru granic Ofaz rozgraruczanta i podziałów nieruchomoki. badania ksiąg. wieczystycb itp.•

15) dokumenty geodezyjne i kartograficzne powstałe w toku
wykonywania prac urządzeniowo-rolnych,
16) operaty geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

17) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące oprarowań specjalistycznych o

znaczeniu wojewódzkim lub
rokalnym oraz informacje o dOKumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podfegających
zgłaszaniu do zasobu,

18) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące innych pomiarów i opf3cowań geodezyjnycb i kartograficznych nie

wyłączonych

z

obowiązku zgłaszania,

19) bazy danych dla informacji znajdujących
wojewódzkim,

się

20) mikrofilm użytkowy i zabezpieczający z
z zasobu wojewódzkiego.

w zasobie

materiałów
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ROZPORZĄDZENIE M'NISTRA WSPOŁPRACV GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 7 listopada 1990 r.
uchylające rozporządzenie

w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granic{J niektórych towa-

rów.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r.- Prawocełne (Dz. U. Nr 75. poz..445) zarządza się.
co następuje:

w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za

§: t. Uchyla się rozporządzenie Ministra Współpra
cy Gospodarczej, z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia_

granicę niektórych towarów (Dz. U. z 1990 f. Nr 1.

poz. 5).
życie

po upływie 7 dni

Minister Współpracy Gospodarczei z Zagranicą:

w z. A. Wójcik

,

