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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 15 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 26 
ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. 
Nr 55, poz. 251) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodar
ki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie 
obowiązku stosowania norm branżowych (Dz. U. Nr 40, poz. 
153) w załączniku "Wykaz norm branżowych do obowiąz
kowego stosowania" wprowadza się następujące zmia
ny: 

1) w dziale 07 "Budownictwo i materiały budowlane": 

a) w poz. 14 numer normy "BN -71 /9191-09" zastępuje 
się numerem "BN-75/ 9191-09", 

b) w poz. 25 po wyrazie "Nawodnienia" dodaje się 
wyraz "umiejscowione"; 

2) w dziale 12 "Produkty spożywcze": 
a) skreśla się poz. 5, 

b) w poz. 44, 45 i 46 skreśla się wyraz "gotowe", 

c) skreśla się poz. 82, 86 i 87, 

d) w poz. 157 wyraz" Pauluszki " zastępuje się wyrazem 
"Paluszki" , 

e) skreśla się poz. 251 , 

f) w poz. 275 po wyrazie " brukselska" dadaje się wyraz 
"zamrożona", 
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g) w poz. 363 numer normy " B N -87/8134-03" za
stępuje się numerem " BN -86/8134-03"; 

3) w dziale 15 " Rolnictwo i leśnictwo" : 

nia . 

a) w poz. 134 wyraz " alfatoksyn" zastępuje się wyra 
zem " aflatoksyn" , 

b) w poz. 135 tytuł normy otrzymuje brzmienie: 
"Pasze. Oznaczanie monenzyny w preparatach, pre
miksach i mieszankach paszowych", 

c) w poz. 136 wyraz " fazowej" zastępuje się wyrazem 
" gazowej ", 

d) w poz. 137 wyraz " slinomycyny" zastępuje się wyra
zem "salinomycyny", 

e) w poz. 142 wyraz "robennidyny" zastępuje się wyra
zem " robenidyny", 

f) w poz. 145 wyraz "tlimetu" zastępuje się wyrazem 
" Alimetu" , 

g) w poz. 146 wyraz " Ethaxyguinu " zastępuje się wyra
zem " Ethoxyquinu", 

h) skreśla się poz. 157. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
A. Śmietanko 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 21 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do 
spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy 

Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie. 

Na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 
12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 
142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr45, poz. 291, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, poz. 251, z 1991 r. Nr 32, poz. 
131 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
13 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia zakresów właściwości 
miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz 
powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejo
nowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszo
wie (Dz. U. Nr 50, poz. 296 i Nr 90, poz. 533 oraz z 1993 r. Nr 
25, poz. 114) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: " w sprawie 
ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących 

kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów 
do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Mu 
szynie, Ostrzeszowie i Tychach ", 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 3. Powołuje się w województwie kaliskim Kolegium 

do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym 
w Ostrzeszowie, w województwie katowickim 
- Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie 
Rejonowym w Tychach i w województwie nowo
sądeckim - Kolegium do Spraw Wykroczeń przy 
Sądzie Rejonowym w Muszynie; przepis § 2 stosu
je się odpowiednio." 

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

Minister Sprawiedliwości: W. Cimoszewicz 




