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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 16 kwietnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b) i art. 97 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 
sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzę
cych (Dz. U. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. 
Nr 26, poz. 229,z 1932r. Nr 26, poz. 229, Nr6~ poz. 573 
i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, 
poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373, z 1951 r. Nr 1, 
poz. 4 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie świadectw 

miejsca pochodzenia zwierząt (Dz. U. Nr 56, poz. 333) 
w § 5 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 1 wyrazy ,,1 .000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,10.000 zł", 

2) w pkt 2 wyrazy ,,3.000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,30.000 zł". 

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

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
A. $mietanko 
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UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 13 kwietnia 1994 r. 

w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie : 

przewodniczący: A. Zoli - prezes Trybunału Konstytu
cyjnego, 

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Z. Czeszejko
-Sochacki, L. Garlicki (sprawozdawca), S. Jaworski, W. 
Łączkowski, F. Rymarz, W. Sokolewicz, J . Trzciński, B. 
Wierzbowski, J. Zakrzewska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 1994 r. 
w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 
470 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213) wniosku Rzecznika Praw 
Obywatelskich o ustalenie powszechnie obowiązującej wy
kładni art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne przez wyjaśnienie : 

,,1) czy ograniczenie wynikające z art. 4 ust. 1 i ust. 
2 wskazanej ustawy ma zastosowanie do posłów, sena
torów i członków rady gminy będących również człon
kami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych 
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ; 

2) czy ograniczenie działalności gospodarczej członków 
rad gmin, wynikające z art. 4 ust. 2 wskazanej ustawy, 
dotyczy tylko tych spółek wymienionych w tym przepi
sie, których siedziby znajdują się na terenie gminy, której 

członkiem rady gminy jest dana osoba, oraz związków 
międzygminnych, do których należy ta gmina" , 

u s t a I ił: 

1. Ograniczenie wynikające z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274) ma także zastosowa
nie do posłów, senatorów i członków rady gminy będą
cych zarazem członkami zarządów, rad nadzorczych lub 
komisji rewizyjnych jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa . 

2. Ograniczenie wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalno
ści gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 56, poz. 274) ma zastosowanie nie tylko do 
członków rady gminy w gminie, na terenie której znaj
dują się siedziby spółek wymienionych w tym przepisie, 
ale także do członków rad gmin, na terenie których spółki 
takie prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą· 

Przewodniczący: A. Zoli 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Sędziowie: Z. Czeszejko-Sochacki, L. Gar/ich S. Jawor
ski, W. Łączkowski, F. Rymarz, W. Sokolewicz, J. 
Trzciński, B. Wierzbowski, J. Zakrzewska 


