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Dziennik Ustaw Nr 116

1) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej
i propozycje co do granic terenów strefy wraz z planem
sytuacyjnym w odpowiedniej skali,
2)

charakterystykę techniczną ujęcia

wody,

dotyczące

Poz. 504 i 505

§ 13. Strefy ochronne źródeł i ujęć wody, ustanowione
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia , należy dostosować do wymagań w nim określonych w ciągu 5 lat od
dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4) propozycje co do sposobu usunięcia przyczyn mogą
cych powodować pogorszenie jakości wody w jej źródle
i zmniejszenie wydajności ujęcia,

§ 14. Stosownie do art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r.
o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
(Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie ustanawiania
stref ochronnych ujęć i źródeł wody (Dz. U. Nr 13, poz. 93
i z 1970 r. Nr 22, poz. 181).

5) szacunkowe określenie kosztów
wieniem strefy.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w
dni od dnia ogłoszenia.

3) propozycje

użytkowania

ochrony

zakazów i nakazów w zakresie
gruntów i korzystania z wód na terenach

pośredniej,

związanych

z ustano-

życie

po

upływie

14

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa: M. Nowicki
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z dnia 29 listopada 1991 r.

w sprawie w,ykazu towarów i

usług,

którymi obrót z

Na podstawie ·art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23
grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86,
poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr
73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz.
460) zarządza się , co następuje:

zagranicą

wymaga koncesji.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie
wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga
koncesji (Dz. U. Nr 72, poz. 432).
§ 3.
1992 r.

Rozporządzenie wchodzi

Minister

Współpracy

w życie z dniem 1 stycznia

§ 1. Usta;<.
z

zagranicą

się wykaz towarów i usług, którymi obrót
wymaga koncesji, stanowiący załącznik do

Gospodarczej z

rozporządzenia.

Zagranicą :

D. Ledworowski
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

z dnia 29 listopada 1991 r. (poz. 505)

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, KTÓRYMI OBRÓT Z ZAGRANICĄ WYMAGA KONCESJI
Lp.

Nazwa

Kod CN

2

3

1. Rudy uranu i toru oraz koncentraty
2. Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze

2612
(łącznie

z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich
związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty
3. Izotopy inne niż z pozycji 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów,
nawet chemicznie nie zdefiniowane
4. Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nie napromieniowane, do reaktorów
jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów
II

Towary oraz ich części produkowane według specjalnych warunków technicznych
i technologicznych przeznaczone do celów wojskowych lub policyjriych:
1. Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; stopy piroforyczne; niektóre materiały
łatwo palne

2. Bomby, granaty, torpedy, miny, rakiety i podobne uzbrojenie wojenne oraz jego

2844
2845
8401

dział 36, z wyłą
czeniem ex. 3605

części;

naboje, pociski i inna amunicja oraz jej części, w tym przybitki nabojów śrutowych
i kulowych
3. Czołgi oraz inne opancerzone samobieżne pojazdy bojowe z uzbrojeniem lub bez oraz
części tych pojazdów
4. Samoloty i śmigłowce oraz ich części
5. Okręty wojenne i ich części

9306
8710
ex. 8802, 8803
ex. 8906, 8908

Dziennik Ustaw Nr 116

1587

Poz. 505 i 506

2
6.

7.
8.

3

Broń

i amunicja, ich części i akcesoria
specjalna (z urządzeniami szyfrującymi i
Pozostały sprzęt wyposażony w ogniowe środki
środków ogniowych
Łączność

dział
deszyfrującymi)

ex.

rażenia , również części

aktywnych
ex. sekcja XVII

Sprzęt

pomocniczy i wyposażenie aktywnych środków ogniowych produkowane według
specjalnych warunków technicznych i technologicznych przeznaczone do celów wojskowych lub policyjnych:
1. Sprzęt i systemy kierowania ogniem, radiolokacyjne, obserwacyjne i nawigacyjne

III

2.

Sprzęt

i systemy

ex. sekcja XVI
ex. dział 90, 91
ex. sekcja XVI
ex. dział 90
sekcje różne
ex; sekcja XVI
ex. dział 85

łączności

3. Trenażery i urządzenia testowe
4. Maszyny, urządzenia, systemy elektryczne i elektroniczne oraz ich części
5. Specjalne źródła zasilania
6 . Narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne

ex. dział 90, 91
ex. dział XVII
sekcje różne

i precyzyjne

7. Środki transportu
8. Inny sprzęt pomocniczy do celów wojskowych i policyjnych
Materiały

IV

łatwo

wybuchowe, produkty pirotechniczne, stopy piroforyczne, niektóre
palne przeznaczone do innych celów niż wojskowe i policyjne

Broń i amunicja, ich części i i'lkcesoria przeznaczone do innych celów
i policyjne (w tym broń myśliwska , sportowa i obezwładniająca)

V

niż

mater i ały

dotyczy niektórych towarów z

działów

dział

36, z wyłącze 
niem ex. 360Ę>

wojskowe

9302- 9307

Usługi budowlano-montażowe, instalacyjne oraz remontowe wojskowych i policyjnych
obiektów, sprzętu i jego elementów, a także usługi i osiągnięcia naukowe i techniczne,
w tym szkoleniowe, związane z działalnością wojskową lub pol i cyjną

VI

ex. -

93
85

dział

nie katalogowane

lub sekcji .
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MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 14 listopada 1991 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie orzekania o czasowej

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społe 
cznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr
30, poz. 143, z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 104,
poz. 450, Nr 106, poz. 457 i Nr 11 O, poz. 474) zarządza się, co

ze szczególnymi
lub warunkami pracy.

właśc. iwościami.

3. Jeżeli okres leczenia w sanatorium uzdrowiskowym jest dłuższy od przysługującego pracownikowi urlopu, wojewódzka komisja lecznictwa uzdrowiskowego lub inny dysponent skierowań mo że w częśCi uzupełniającej uznać takie leczenie
za okres pobytu w stacjonarnym zakładzie służby
zdrowia .

następuje :

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznej z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie orzekania
o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 337)
wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 oznacza się jako ust. 1 i dodaje
ust. 2-4 w brzmieniu:
,,2. Za pobyt pracownika w stacjonarnym zakładzie
służby zdrowia uważa się również okres pobytu
w sanatorium · uzdrowiskowym, jeżeli wojewódzka
komisja lecznictwa uzdrowiskowego lub inny cWsponent skierowań stwierdzi, że potrzeba leczenia
w takim sanatorium pozostaje w bezpośrednim
związku z chorobą zawodową lub zagrożeniem taką
chorobą , z wypadkiem przy pracy lub chorobą

do pracy.

mającą związek

1974 r. o

1)

niezdolności

4 . W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 zaświad
czenie o czasowej niezdolności do pracy wystawia
po zakończeniu leczenia kierownik sanatorium
uzdrowiskowego, na podstawie odpowiedniego
stwierdzenia dokonanego przez wojewódzką komisję lecznictwa uzdrowiskowego lub innego dysponenta sk i erowań.",

dotychczasową treść

się

2)

skreśla się

§ 2.
1992 r.

§ 29.

Rozporządzenie

wchodzi w

Minister Zdrowia i Opieki

życie

z dniem 1 stycznia

Społecznej :

W. Sidorowicz

