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3) organy administracji rządowej właściwe w spra
wach rejestracji pojazdów, wydawania dowodów re
jestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszcza
jących pojazd do ruchu oraz wydawania tablic rejest
racyjnych, 

4) upoważnieni przedstawiciele Zarządu Funduszu, 

5) urzędy celne w stosunku do posiadaczy pojazdów 
mechanicznych zarejestrowanych poza granicami Rze
czypospolitej Polskiej , przy przekraczaniu przez te pojaz
dy granicy państwa. 

§ 3. Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiąz
ku zawarcia umowy ubezpieczeniil budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń 
losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu 
prowadzenia gospodarstwa rolnego są uprawnieni : 

1) rejonowe organy administracji rządowej właściwe ze 
względu na miejsce położenia budynków lub miejsce 
zamieszkania rolnika, 

2) organy gminy właściwej ze względu na miejsce położe
nia budynków lub miejsce zamieszkania rolnika, 

3) upoważnieni przedstawiciele Zarządu Funduszu . 

§ 4. Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiąz
ku zawarcia umów ubezpieczenia przewidzianych na mocy 
dotychczas obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych przez 
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych są upowa
żnieni przedstawiciele Zarządu Funduszu . 

§ 5. Uprawnione organy przeprowadzają kontrolę na 
zasadach i w trybie określonych w przepisach regulujących 
działalność tych organów. 

§ 6. Wykonanie obowiązku ubezpieczenia ustala się na 
podstawie dokumentów zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego . 

§ 7. 1. Jeżeli osoba kontrolowana nie posiada doku
mentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, 
organ przeprowadzający kontrolę, z wyjątkiem urzędów 
celnych, zawiadamia o tym Fundusz w terminie 14 dni od 
dnia przeprowadzenia kontroli . 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 
1, Fundusz wzywa wskazaną osobę do uiszczenia, w terminie 
30 dni, opłaty lub do przedstawienia dokumentu potwier
dzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnie z ogól
nymi warunkami ubezpieczeń obowiązkowych . 

3. Po bezskutecznym upływie terminu określonego 

w ust. 2 dochodzenie roszczenia następuje na drodze po
stępowania egzekucyjnego w administracji. 

§ 8. 1. Opłata jest ustalana przez Fundusz na okres roku, 
w wysokości trzykrotnej średniej rocznej składki , na pod
stawie składek stosowanych w I kwartale tego roku przez 
ubezpieczycieli prowadzących dany rodzaj ubezpieczeń 
obowiązkowych . 

2. Wysokość opłaty na dany rok jest ogłaszana w Dzien
niku Urzędowym Ministerstwa Finansów, w terminie do dnia 
30 stycznia tego roku. 

3. Wysokość opłaty na 1991 r. ogłoszona zostanie 
w terminie 14 dni po wejściu w życie rozporządzenia . 

§ 9. 1. Jeżeli urząd celny stwierdzi , że posiadacz pojaz
du mechanicznego zarejestrowanego poza granicami Rze
czypospolitej Polskiej przy wjeździe na jej terytorium nie 
posiada dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, o której 
mowa w § 2, nie dopuszcza tego pojazdu do przekroczenia 
granicy bez opłacenia składki za to ubezpieczenie. 

2. Jeżeli urząd celny stwierdzi , że posiadacz pojazdu, 
o którym mowa w ust. 1, przy wyjeździe z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada dokumentu zawarcia 
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie dopuszcza 
tego pojazdu do przekroczenia granicy bez uiszczenia opłaty . 

3. Składki i opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza 
się w przedstawicielstwie Polskiego Biura Zielonej Karty. 

4. Do chwili utworzenia przedstawicielstw Polskiego 
Biura Zielonej Karty składki i opłaty, o których mowa w ust. 
1 i 2, uiszcza się w przedstawicielstwie Towarzystwa Ubez
pieczeń i Reasekuracji " Warta" lub innego ubezpieczyciela. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni do dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 5 czerwca 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy, emerytów wojskowych i rencistów 
wojskowych oraz dla członków ich rodzin. 

Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i' 342, z 1974 r. Nr 
24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, 
z 1983 r. Nr 16, poz. 78, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 34, poz. 
178 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej 
oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1974 r. 
w sprawie pomocy leczniczej dla żołnierzy, emerytów wojs
kowych i rencistów wojskowych oraz dla członków ich 
rodzin (Dz. U. Nr 11 , poz. 67) w § 5 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1; 
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2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu : . 
,,2. Zaopatrzenie w bezpłatne leki przysługujące żoł

nierzom zawodowym i członkom ich rodzin w ra
mach lecznictwa otwartego obejmuje leki gotowe 
objęte urzędowym spisem leków oraz leki recep
turowe.". 

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

Minister Obrony Narodowej : P. Kołodziejczyk 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Sidorowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 28 maja 1991 r. 

w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości 
miejscowej. 

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 
147 i z 1991 r. Nr 22, poz. 92) oraz w związku z art. 3 ustawy 
z dnia 14 lutego 1991 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania 
cywilnego i ustawy o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 22, 
poz. 92) , a także art. 16 § 2 i art. 21 § 2 ustawy z dnia 20 
czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 
306 i Nr 89, poz. 517) zarządza się , co następuje : 

§ 1. Ustala się sądy rejonowe prowadzące księgi wie
czyste i obszary ich właściwości miejscowej w tych spra
wach . W sądach tych tworzy się wydziały ksiąg wieczystych. 

1. W województwie warszawskim: 

1) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim ~. Wydział 
Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego 
sądu , 

2) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - Wy
dział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego 
sądu , 

3) Sąd Rejonowy w Otwocku - Wydział Ksiąg Wieczys
tych - dla obszaru właściwości tego sądu , 

4) Sąd Rejonowy w Pruszkowie - Wydział Ksiąg Wieczys
tych - dla obszaru właściwości tego sądu , 

5) Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie 
- dwa wydziały ksiąg wieczystych obejmujące obszar 
właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 
Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa, Sądu Re
jonowego dla Warszawy- Pragi oraz Sądu Rejonowego 
w Wołominie: 
a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla obszaru miasta stołe

cznego Warszawy, 
b) Wydział Ksiąg Wieczystych dla miast: Góra Kalwaria, 

Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki , Marki, Ra 
dzymin, Sulejówek, Wesoła , Wołomin, Ząbki i Zie
lonka oraz gmin: Góra Kalwaria, Halinów, Jabłonna, 
Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Piase
czno, Prażmów, Radzymin, Raszyn, Stare Babice, 
Tarczyn iWołomin . 

2. W województwie bialskopodlaskim: 

1) Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego sądu, 

2) Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego sądu . 

3. W województwie białostockim : 

1) Sąd Rejonowy w Białymstoku - Wydział Ksiąg Wieczy
stych - dla obszaru właściwości tego sądu, 

2) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego sądu , 

3) Sąd Rejonowy w Sokółce - Wydział Ksiąg Wieczystych 
- dla obszaru właściwości tego sądu . 

4. W województwie bielskim: 

1) Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział Ksiąg Wie
czystych - dla obszaru właściwości tego sądu, 

2) Sąd Rejonowy w Cieszynie - Wydział Ksiąg Wieczys
tych - dla obszaru właściwości tego sądu , 

3) Sąd Rejonowy w Oświęcimiu - dwa wydziały ksiąg 
wieczystych obejmujące obszar właściwości tego sądu: 
a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla miast: Chełmek, 

Oświęcim i Zator oraz gmin : Chełmek, Osiek, Oświę
cim, Przeciszów i Zator, 

b) Zamiejscowy Wydział Ks i ąg Wieczystych z siedzibą 
w Kętach dla miasta i gminy Kęty, 

4) Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego sądu , 

5) Sąd Rejonowy w Wadowicach - Wydział Ksiąg Wie
czystych - dla obszaru właściwośc i tego sądu , 

6) Sąd Rejonowy w Żywcu - Wydział Ksiąg Wieczystych 
- dla obszaru właściwości tego sądu . 

5. W województwie bydgoskim: 

1) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - dwa wydziały ksiąg 
wieczystych obejmujące obszar właściwości tego sądu : 

a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla miast: Bydgoszcz, 
Koronowo i Solec Kujawski oraz gmin: Białe Błota , 
Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa 
Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko i Solec Kujawski, 

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Nakle nad Notecią dla miast: Mrocza i Nakło nad 
Notecią oraz gmin: Mrocza, Nakło nad Notecią 
i Sadki, 


