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1) zezwolenia na prowadzen ie obrotu hurtowego piwem, 

2) zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego winami 
i miodami pitnym i oraz innymi napojami o zawartości 
alkoholu do 18% (bez piwa), 

3) zezwolenia na prowadzen ie obrotu hurtowego wyroba
mi spirytusowym i. 

§ 2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej wymienionej w § 1 podmioty gos
podarcze obowiązane są dołączyć następujące dokumenty: 

1) odpis z właściwego rejestru - osoby prawne, a za
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gos
podarczej - osoby nie będące osobami prawnymi, jeżeli 
prowadzą już działalność gospodarczą, 

2) dokument potwierdzający prawo do użytkowania maga
zynu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, 
określający jego powierzchnię , 

3) postanowienie właściwego państwowego terenowego 
inspektora sanitarnego o przydatności pomieszczenia 
magazynowego do przechowywania środków spożyw 

czych, 

4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwier
dzające, czy podmiot jest podatnikiem podatku od 
towaró~ i usług . 

§ 3. Podmioty gospodarcze ubiegające się o uzyskanie 
uprawnienia do prowadzenia działalności wymienionej 
w § 1 pkt 3, poza dokumentami wym ienionymi w § 2, 
obowiązane są dołączyć do wniosku: 

1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwier
dzające, czy podmiot wywiązuje się z wpłat należności 
budżetowych, 

2) oświadczenie wnioskodawcy o zakładanym rocznym 
obrocie hurtowym wyrobami spirytusowymi w wysoko
ści określonej w zezwoleniu, 

3) w przypadku powstania zadłużeń - zaświadczenie 

o stanie zobowiązań płatniczych wobec producentów 
wyrobów spirytusowych. 

§ 4. Podmioty gosp.odarcze ubiegające się o koncesje 
na prowadzenie działalnośc i w zakresie przetwórstwa i ob
rotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi obo 
wiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty: 

1) odpis z właściwego rejestru - osoby prawne, a za
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gos 
podarczej - osoby nie będące osobami prawnymi, jeżeli 
prowadzą już działalność gospodarczą, 

2) dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu 
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej . 

§ 5. Podmioty gospodarcze ubiegające się o koncesje 
na prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa i ob
rotu metalami nieżelaznymi obowiązane są dołączyć do 
wniosku następujące dokumenty: 

1) odpis z właściwego rejestru - osoby prawne, a za 
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gos
podarczej -osoby nie będące osobami prawnymi, jeżeli 
prowadzą już działalność gospodarczą, 

2) zaświadczenie właściwego urzędu gminy (miasta) 
stwierdzające, czy, jakie i o jakiej powierzchni tereny, 
pomieszczenia oraz jakie urządzenia techniczne posiada 
wnioskodawca; wymóg ten dotyczy obrotu surowcami 
wtórnymi metali nieżelaznych (złom ). 

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

Minister Przemysłu i Handlu: M. Pol 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 12 maja 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania 
z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. 

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. 
U. z 1993 r. Nr 71 , poz. 342 i z 1994 r. Nr 1, poz. 3) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie okreś
lenia zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodo
wania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawo-

dowych oraz zasiłku chorobowego ( Dz. U. Nr 117, poz. 509 
i z 1994 r. Nr 26, poz. 94) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Zasiłek chorobowy wynosi 30.000 zł za każdy dzień 
niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie przez 
co najmniej 30 dni ." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1994 r. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : A. Śmietanko 
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