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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 20 maja 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi 
i używkami. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. 
o warunkach zdrowotnych żywności i iywienia (Dz. U. Nr 29, 
poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
28 czerwca 1991 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu 
i Handlu (Dz. U. Nr 66, poz. 266) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego 
i Usług z dnia 10 października 1972 r. w sprawie wymagań 
sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi 
i używkami (Dz. U. Nr 44, poz. 279 i z 1990 r. Nr 39, poz. 227) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: . 

,,5) grzybów świeżych i przetworów grzybowych, z wy
jątkiem grzybów hodowlanych;" 

2) dodaje się § 7a w brzmieniu: 

,,§ 7a. 1. Przepisów § 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 oraz ust. 
2 pkt 4 nie stosuje się do sprzedaży obwoźnej 

przy użyciu specjalistycznych środków trans
portowych wyposażonych w odpowiednie 
pod względem higienicznym pomieszczenia 
na towary i miejsca sprzedaży, urządzenia 
chłodnicze, zlewozmywak, wodę ciepłą i zim
ną oraz dwudzie.lną szafkę na odzież. 

2. Specjalistyczne środki transportowe, o któ
rych mowa w ust. 1, powinny być zaopinio
wane pod względem sanitarnym przez państ
wowego wojewódzkiego inspektora sanitar
nego właściwego ze względu na producenta 
środka transportu lub siedzibę bądź miejsce 
zamieszkania właściciela tego środka.". 

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

Minister Przemysłu i Handlu : A. Lipko 
Kierownik Ministerstwa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 27 maja 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie 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 (Qz. 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. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedl·iwości z dnia 
3 września 1991 r. w sprawię . określenia wysokości wyna
grodzenia syndyka masy upadłosci i zarządcy odrębnej części 
majątku wchodzącego w skład masy upadłości (Dz. U. Nr 83, 
poz. 377) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. 1. Wynagrodzenie syndyka za zarząd majątkiem upad
łego i przeprowadzoną jego likwidację określa się 

w granicach od trzykrotnego do dwudziestokrot
nego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w kwartale poprzedzającym jego określenie przez 
sąd. 

2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowią
cego podstawę obliczenia wynagrodzenia obowią
zuje od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głów
nego Urzędu Statystycznego stosownie do przepi
sów o zaopatrzeniu emerytalnym." 

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

Minister Sprawiedliwości: Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 28 maja 1992 r. 

w sprawie zasad nadzoru nad Qchroną przeciWpożarową w gospodarce narodowej. 

Na podstawie art. 13 ust. 1· pkt 1 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, 
poz. 351) zarządza się, co następuje: . 

§ 1. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową sprawują: 

1) ministrowie, przewodniczący komisji lub komitetów 
sprawujących funkcje naczelnych organów administ
racji państwowej, kierownicy urzędów centralnych lub 
instytucji państwowych nie podporządkowanych na-


