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2. Rozpatrując sprawę zespół : 

1) akceptuje istniejący stan bez zastrzeżeń albo w celu 
zapobieżenia kolizji wprowadza na koszt inwestora 
zmiany w uzgodnionym uprzednio położeniu innych 
projektowanych przewodów lub 

2) wnosi o zabezpieczenie sieci przed kolizją bądź 

3) występuje z wnioskiem do organu właściwego do spraw 
nadzoru urbanistyczno-budowlanego o doprowadzenie 
sieci do położenia zgodnego z projektem. 

Rozdział 5 

Współdziałanie między jednostkami prowadzącymi 
geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu i jedno

stkami prowadzącymi branżową ewidencję sieci 

§ 21. Jednostka prowadząca branżową ewidencję jest 
obowiązana : 

1) przy wykonywaniu prac dotyczących zakładania i pro
wadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia te 
renu : 

a) udzielać informacji o ogólnym przebiegu przewodów 
i związanych z nimi urządzeń , rodzaju i funkcji 
przewodów, materiale, z którego jest wykonana obu
dowa przewodu, oraz o znaczeniu przewodu, 

b) udostępniać dokumentację techniczną przewodu, 
dokumentację z pomiarów powykonawczych i mapy 
dotyczące przebiegu istniejących przewodów, 

c) udostępniać branżowe zasady wynikające z przepi 
sów o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

2) przy wykonywaniu geodezyjnej inwentaryzacji sieci 
uzbrojenia terenu : 

a) umożliwiać wstęp do obiektów podlegających in 
wentaryzacj i, 

b) zapewniać nadzór przy bezpośrednim kontakcie 
z urządzeniami w celu bezpiecznego dokonania 
pomiarów sieci, 

3) w czasie eksploatacj i sieci: 

a) nie przyjmować i nie oddawać do eksploatacji oraz 
nie wprowadzać do ewidencji branżowej nowo 
wybudowanych przewodów przed ich przyjęciem 

do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia te
renu, 

b) zgłaszać zmiany dotyczące położen ia przewodów, 
wyłączenia ich bądź likwidacji, 

c) prowadzić branżową ewidencję sieci na podstawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

§ 22. Jednostka prowadząca geodezyjną ewidencję sie
ci jest obowiązana: 

1) przekazywać jednostce prowadzącej branżową ewiden
cję kopie map terenu zawierające nowo wybudowane 
przewody, 

2) zawiadamiać jednostkę prowadzącą branżową ewiden
cję o dokonanych zmianach w geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu . 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 23. 1. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu 
założoną przed dniem wejścia w życ ie rozporządzenia należy 

w terminie 5 lat dostosować do jego przepisów. 

2. Do czasu założen ia geodezyjnej ewidencj i sieci 
uzbrojenia terenu jej funkcje spełn ia dokumentacja geo
dezyjnej inwentaryzacji tej sieci , znajdująca się w państ

wowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dn ia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
A. Glapiński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 3 września 1991 r. 

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku 
wchodzącego w skład masy upadłości. 

Na podstawie art. VI § 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Przepisy 
wprowadzające prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 93, poz. 
835, z 1935 r. Nr 22, poz. 129, z 1946 r. Nr 31 , poz. 197, Nr 
57, poz. 321 i Nr 60, poz. 329) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Wynagrodzenie syndyka masy upadłości za ogół 
czynności przyznaje sąd na wniosek sędziego-komisarza, 
mając na względzie nakład pracy syndyka oraz wartość masy 
i stanu postępowania upadłościowego w czasie ukończenia 
czynności syndyka. 

§ 2. Wynagrodzen ie syndyka za zarząd majątkiem upad
łego i przeprowadzoną jego likwidację okreś l a się w grani
cach od trzykrotnego do dwudziestokrotnego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej 
przewidywanego na kwartał poprzedzający przyznanie go 
przez sąd, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego stosownie do przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym. 

§ 3. W orzeczeniu kończącym postępowanie upad/oś
ciowe, na wniosek sędziego-komisarza, sąd może przyznać 
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syndykowi wynagrodzenie wyższe od maksymalnego wyna
grodzenia, o którym mowa w § 2, jeżeli uzasadnia to 
szczególnie duży nakład pracy syndyka i wartość masy 
upadłości . 

§ 4. Suma zaliczek przyznanych syndykowi na poczet 
wynagrodzenia nie może przekraczać 75% maksymalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2. 

§ 5. Wynagrodzenie zarządcy odrębnego majątku przy
znaje sąd w wysokości do 50% stawki wynagrodzenia 
syndyka. 

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

Minister Sprawiedliwości : W. Chrzanowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 6 września 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokosci wynagrodzenia egzaminatorów. 

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. 
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 73, 
poz. 321) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie wysokości opłat 
za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o upraw
nienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagro
dzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 22, poz. 137 i z 1991 r. Nr 5, 
poz. 22) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1: 

2) 

a) w pkt 1 kwotę ,,28800 zł" zastępuje się kwotą 

,,58000 zł", 
b) w pkt 2 kwotę ,,33600 zł" zastępuje się kwotą 

,,68000 zł" , 

c) w pkt 3 kwotę .,48000 zł" zastępuje się kwotą 
,,96000 zł", 

w § 3 w ust. 2: 
a) w pkt 1 kwotę ,,7200 zł" zastępuje się kwotą 

,,15000 zł", 

b) w pkt 2 kwotę ,,3600 zł" zastępuje się kwotą 

.,4000 zł", 

c) w pkt 3 kwotę ,,7200 zł" zastępuje się kwotą 
,,15000 zł" , 

3) w § 6 w ust. 1: 
a) w pkt 1 kwotę ,,7200 zł" zastępuje się kwotą 

,,15000 zł", 

b) w pkt 2 kwotę ,,12000 zł" zastępuje się kwotą 

,, 25000 zł" , 

c) w pkt 3 kwotę ,, 8400 zł" zastępuje się kwotą 

,,20000 zł", 

d) w pkt 4 kwotę ,,1 3 600 zł" zastępuje się kwotą 

,,28000 zł", 

4) w § 6 w ust. 2: 
a) w pkt 1 kwotę ,, 5000 zł" zastępuje się kwotą 

,, 10000 zł ", 
b) w pkt 2 kwotę ,,2000 zł" zastępuje się kwotą 

.,4000 zł" , 

c) w pkt 3 kwotę ,, 1000 zł" zastępuje się kwotą 

,,2000 zł" . 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : E. Waligórski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 2 września 1991 r. 

w sprawie postępowania dotyczącego pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezdol
ności do jego wykonywania. 

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 i z 1990 r. Nr 20, 
poz. 120) oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 października 

1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i Nr 53, 
poz. 489, z 1956 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 
158) zarządza się , co następuje : 




