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138 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 12 kwietnia 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, 
organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych, drogowej 

służby liniowej oraz służb drogowych podległych naczelnikowi gminy. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 24 pkt 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, 
poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 
i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grud
nia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania General
nej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania 
dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im pod
ległych, drogowej służby liniowej oraz służb drogowych 
podległych naczelnikowi gminy (Dz. U. z 1986 r. Nr 1, poz. 2) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł otrzymuje brzmienie: "w sprawie powołania i za
kresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, 
organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg 
publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej 
służby liniowej"; 

2) w § 3: 
a) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8) współdziałania z wojewodami w zakresie dróg 
wojewódzkich" , 

b) w ust. 3 wyrazy "terenowym organem administracji 
państwowej" zastępuje ;;ię wyrazami "przewodni
czącym zarządu" , a w akapicie czwartym po wyrazie 
"wojewódzkich" skreśla się przecinek i wyraz "gmin
nych" oraz po dwukropku wyraz "stołecznego" , 

c) w ust. 4 wyrazy "budżetu centralnego" zastępuje się 
wyrazami "budżetu państwa", a wyrazy "terenowym 
organem administracji państwowej" - wyrazami 
"przewodniczącym zarządu" ; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 9. 1. Dyrekcjom okręgowym dróg publicznych pod

legają rejony dróg publicznych powoływane 

i znoszone przez Ministra Transportu i Gospo
darki Morskiej na wniosek generalnego dyrek
tora. 

2. Rejonem dróg publicznych kieruje dyrektor. 
3. Dyrektora rejonu dróg publicznych oraz jego 

zastępców powołuje i odwołuje naczelny dyrek
tor okręgu dróg publicznych. 

4. Organizację wewnętrzną rejonu oraz podział 
zadań między komórkami określa dyrektor rejonu 
dróg publicznych."; 

4) w § 10 w ust. 4 pkt 5-7 otrzymują brzmienie: 
,,5) udzielanie organom gminy doradztwa techniczne

go w organizowaniu robót na drogach gminnych 
i lokalnych miejskich, 

6) wykonywanie na zlecenie organów gminy spec
jalistycznych robót drogowych i mostowych na 
drogach gminnych i lokalnych miejskich, 

7) pełnienie na zlecenie organów gminy funkcji in
westora zastępczego w zakresie budowy i moder
nizacji dróg gminnych i lokalnych miejskich"; 

5) skreśla się§ 11-14,16 i 17; 

6) w § 18 skreśla się pkt 3; 

7) w załączniku do rozporządzenia w pozycji 15 skreśla się 
wyraz "stołecznego"; 

8) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy 
"Minister Komunikacji" zastępuje się użytymi w tych 
samych przypadkach wyrazami "Minister Transportu 
i Gospodarki Morskiej". 

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

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 

139 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 12 kwietnia 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. 
o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz 
o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 314, z 1956 r. 
Nr 7, poz. 43, z 1957 r. Nr 10, poz. 42, z 1980 r. Nr 7, poz. 18, 
z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 199) oraz w związku z art. 8 ustawy z dnia 14 
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 
1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 316, z 1970 r. Nr 13, poz. 116, z 1971 r. Nr 13, poz. 128, 
z 1973 r. Nr 47, poz. 281, z 1974 r. Nr 22, poz. 132 i z 1990 r. 
Nr 73, poz. 436) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) sądy, prokuratura, państwowe biura notarialne, no

tariusze i komornicy sądowi - za pośrednictwem 
Ministerstwa Sprawiedliwości ", 

2) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu : 
,,§ 29a. Przepisy rozporządzenia dotyczące jednostek 

organizacyjnych stosuje się odpowiednio do 
notariuszy." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwiet
nia 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 


