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12) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące opra
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 central
ny, 

14) mikrofilm użytkowy i zabezpieczający z materiał6w 
z zasobu centralnego. 

2. Zasób wojewódzki stanowią następujące materiały: 

1) kopie szkiców przeglądowych, wykazów współrzęd
nych i opisów topograflCZnych, punktów osnów geo
dezyjnych I i II klasy, 

2) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące po
miarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji osnów 
geodezyjnych; 

a} poziomych Ul krasy i pomiarowych stabilizowanych. 
b) wysokościowych III i IV klasy i pomiarowych stabili

zowanych, 

3) dokumenty geodezyjne zawierające zareżno§ci matema
tyczne 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 twOlZ8-

nia ł aktuałizacji mapy zasadniczej oraz map tematycz
nych o znaczeniu lokalnym, w tym diapozytywy, wtórne 
negatywy, powiększenia lub pomniejszenia zdjęć lot
niczych. 

6) dokumenty dotyczące przebiegu granic i powierzchni 
iednosłek tefytOftalnegO podziału ~a. 

7) mapy topograficzne (drukowane), 

8) diapozytywy (wtórniki) map topograficznych w skalach 
1 :5000 i 1:10 000, 

9) mapy tematyczne (drukowane), 

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

11) mapa zasadnicza. 

12} operaty ewidencji gruntów i budynków. 

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 po
działów 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 opra
rowań specjalistycznych o znaczeniu wojewódzkim lub 
rokalnym oraz informacje o dOKumentach o tym znacze
niu, które powstały w wyniku prac nie podfegających 
zgłaszaniu do zasobu, 

18) dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące in
nych pomiarów i opf3cowań geodezyjnycb i karto
graficznych nie wyłączonych z obowiązku zgłaszania, 

19) bazy danych dla informacji znajdujących się w zasobie 
wojewódzkim, 

20) mikrofilm użytkowy i zabezpieczający z materiałów 
z zasobu wojewódzkiego. 
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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: 

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

w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za 
granicę niektórych towarów (Dz. U. z 1990 f. Nr 1. 
poz. 5). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia_ 

Minister Współpracy Gospodarczei z Zagranicą: 
w z. A. Wójcik 

, 
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Informacja o możliwości zakupu wydawnictw 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że w sprzedaży znajdują si, następujące wydawnictwa: 
1. Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 

1 czerwca 1984 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42, 46 i 48) . Cena 1 egzemplarza wynosi 21.700 zł. 
2. Załączniki E3, E4, F5 i F6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, 

sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.; (Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 214). Cena 1 egzemplarza wynosi 192 zł + koszty przesyiki 750 zł. 
3. Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzona w Moskwie dnia 14 października 

1987 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 212). Cena 1 egzemplarza wynosi 64 zł + koszty przesyłki 750 zł. 
4 . . Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 1 O grudnia 1984 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378). Cena 1 egzemplarza 
wynosi 160 zł + koszty przesyłki 750 zł. 

5. Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i Nowym Jorku 
w dniu 3 marca 1980 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 93). Cena 1 egzemplarza wynosi 128 zł + koszty przesyłki 750 zł. 

6. Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkod, jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. (Dz. U 
z 1990 r. Nr 63, poz. 370) . Cena 1 egzemplarza wynosi 1020 zł + koszty przesyłki 750 zł. 

7. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439). Cena 
, egzemplarza wynosi 2040 zł + koszty przesyłki 750 zł. 

Wszyscy zainteresowani tymi wydawnictwami 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 i podanie liczby zamawianych egzemplan 
oraz adresu odbiorcy. 

Ponadto wyżej wymienione wydawnictwa można nabywać w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w urzędach 
wojewódzkich i w sądach. 

Nakład wydawnictw jest ograniczony. 

• • • 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że wydane zostało "Godło Rzeczypospolitej Polskiej" ustalone 

ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60 z 22 lutego 
1990 r.) w formacie 33,5 x 47 cm. 

Cena 1 egzemplarza wynosi 1500 zł. 
Sprzedaż godła prowadzą punkty sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 
"Godło" w oryginalnych opakowaniach po 200 egz. można nabyć bezpośrednio (za gotówkę) w Wydziale Wydawnictw URM, 00-979 

Warszawa, ul. Powsińska 69/71 , lub po dokonaniu wpłaty na konto Wydziału Wydawnictw URM w NBP Oddział Okręgowy Warszawa, nr 
1052-3157-139.11. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika 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 bieżące 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. $wierczewskiego 
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 wojew6dzkich w: Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41), Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5) , Bielsku- Białej 

{ul. Miczurina 2a}, Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3), Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3), Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3/4) Lesznie Wlkp. {pl. Kościuszki 4 
Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 5) , Płocku {ul. Kolegiah 
15}, Przemyślu {ul. Rynek 26}, Radomiu (ul. Żeromskiego 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. Waly 
Jagiellońskie}, Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie {ul. Garncarska 8}, Częstochowie {ul. Dąbrowskiego 23/35} , Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdańsku {ul. 
Gen. K. $wierczewskiego 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. Z/otoryjska 29), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieśc ie 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), $widnioy {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 'nlibywaćna podstawie nadesłanego zam6wienia w Wydziale WydawnictW Urzędu Rady . 
Ministr6w, ul. Powsińska 69/11, 00-979 Warszawa P~ 1 . 

Rekh"macje z powodu niedorvezenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału .Wydewnictw Urztdu Redy'Miniatrów, ul .- POWllińHa "'/71. 
00-979 Warszawa, P-1, ni_locznie po otrzymaniu nastopnego kol!lljnego numeru. .. ' .' ' . . -
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