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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 4 sierpnia 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatko
wych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu. 

Na podstawie art.15 ust. 4 ustawy z dnia 25 listo- rot u (Dz.U. Nr 86, poz. 402) wprowadza się następują
pada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i ży- cą zmianę: w § 11 w pkt 1 i 2 wyrazy: "do dnia 31 lipca 
wienia (Dz.U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, 1995 r." zastępuje się wyrazami : "do dnia 31 grudnia 
z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz 1995 r." 
z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456) zarządza się, 
co następuje: § 2. Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem ogło-

§ 1 .. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Zywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie 
znakowania środków spożywczych, używek i substan
cji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do ob-

szenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1995 r. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
w z. J.J. Pilarczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 28 lipca 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania 
prokuratur wojewódzkich i rejonowych. 

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerw
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 
i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia oraz 
ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania 

prokuratur wojewódzkich i rejonowych (Dz.U. Nr 23, 
poz. 95 i Nr 69, poz. 301, z 1992 r. Nr 25, poz. 110 i Nr 
64, poz. 327, z 1993 r. Nr 16, poz. 76 oraz z 1994 r. Nr 
55, poz. 231 i Nr 140, poz. 796) w § 2 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w ust. 1 - w województwie warszawskim pkt 6 
otrzymuje brzmienie: 

,,6) Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Warsza
wa-Wola dla dzielnicy-gminy Wola oraz gmin: 
Izabelin i Stare Babice,"; 

2) w ust. 5 - w województwie bydgoskim: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1) Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Północ 
w Bydgoszczy dla części miasta Bydgoszczy 
położonej po lewej stronie rzeki Brdy oraz 
gmin: Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koro
nowo, Osielsko i Sicienko," 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Południe 
w Bydgoszczy dla części miasta Bydgoszczy 
położonej po prawej stronie rzeki Brdy oraz 
gmin: Białe Błota, Mrocza, Nakło n. Notecią, 
Nowa Wieś Wielka, Sadki i Solec Kujaw
ski,"; 

3) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10. w województwie gdańskim: 

1) Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Połu

dnie w Gdańsku dla części miasta 
Gdańska w granicach przebiegających 
od Falochronu Wschodniego w Zatoce 
Gdańskiej, kanałem portowym poprzez 
Martwą Wisłę i Kanał Kaszubski do wej
ścia Motławy przy Polskim Haku, wzdłuż 
ogrodzenia Stoczni Gdańskiej do mostu 
przy ul. Jana z Kolna, wzdłuż torów ko
lejki elektrycznej Gdańsk-Gdynia , w kie
runku północnym do wysokości Parku 
im. Kacprzaka, a następnie na zachód 
do ul. Smoluchowskiego przy ogrodze
niu KS "Lechia" i Szpitala Zakażnego, 
w kierunku północnym ul. Jarową do 
ogródków działkowych im. J. Sobieskie-
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go do ul. Krętej, w kierunku zachodnim 
do ul. Na Wzgórzu, poniżej zabudowy 
ul. Romera do Cmentarza Centralnego, 
starym nasypem do ul. Słowackiego do 
północnej granicy ogródków działko

wych "Węglisko", granicą południową 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
do ul. Słowackiego, w kierunku Obwod
nicy Trójmiasta północną granicą osie
dla Złota Karczma, wzdłuż granicy Trój
miejskiego Parku Krajobrazowego do 
granic miasta z Sopotem, a następnie 
zachodnią, południową i wschodnią 
granicą administracyjną miasta, 

2) Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Północ 
w Gdańsku dla części miasta Gdańska 
w granicach przebiegających od Falo
chronu Wschodniego w Zatoce Gdań
skiej, kanałem portowym poprzez Mar
twą Wisłę i Kanał Kaszubski do wejścia 
Motławy przy Polskim Haku, wzdłuż 
ogrodzenia Stoczni Gdańskiej do mostu 
przy ul. Jana z Kolna, wzdłuż torów ko
lejki elektrycznej Gdańsk-Gdynia, w kie
runku północnym do wysokości Parku 
im. Kacprzaka, a następnie na zachód 
do ul. Smoluchowskiego przy ogrodze
niu KS "Lechia" i Szpitala Zakaźnego, 
ul. Jarową w kierunku północnym do 
ogródków działkowych im. J. Sobieskie
go do ul. Krętej, w kierunku zachodnim 
do ul. Na Wzgórzu powyżej zabudowy 
ul. Romera do Cmentarza Centralnego, 
starym nasypem do ul. Słowackiego do 
północnej granicy ogródków działko

wych "Węglisko", granicą południową 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
do ul. Słowackiego, w kierunku Obwod
nicy Trójmiasta północną granicą osie
dla Złota Karczma, wzdłuż granicy Trój
miejskiego Parku Krajobrazowego do 
granic miasta z Sopotem, a następnie 
północną granicą administracyjną mia
sta, 

3) Prokuraturę Rejonową w Gdyni dla 
miast: Gdynia, Reda i Rumia oraz gmi
ny Kosakowo, 

4) Prokuraturę Rejonową w Kartuzach dla 
gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, 
Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulę
czyno i Żukowo, 

5) Prokuraturę Rejonową w Kościerzynie 

dla miasta Kościerzyna oraz gmin: Dzie
miany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Li
pusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa, 

6) Prokuraturę Rejonową W Pruszczu 
Gdańskim dla miasta Pruszcz Gdański 
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oraz gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy Gór
ne, Pruszcz Gdański, Przywidz i Trąbki 
Wielkie, 

7) Prokuraturę Rejonową w Sopocie dla 
miasta Sopot, 

8) Prokuraturę Rejonową w Starogardzie 
Gdańskim dla miast: Czarna Woda, 
Skórcz i Starogard Gdański oraz gmin: 
Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, 
Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo 
Graniczne, Starogard Gdański iZblewo, 

9) Prokuraturę Rejonową w Tczewie dla 
miasta Tczew oraz gmin: Gniew, Mo
rzeszczyn, Pelplin, Pszczółki, Subkowy, 
Suchy Dąb i Tczew, 

10) Prokuraturę Rejonową w Wejherowie 
dla miast: Hel, Jastarnia, Puck, Wejhero
wo i Władysławowo oraz gmin: Chocze
wo, Gniewino, Krokowa, Linia, Luzino, 
Łęczyce, Puck, Szemud i Wejherowo;" 

4) w ust. 14 - w województwie katowickim: 

- pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10) Prokuraturę Rejonową w Mysłowicach dla 
miast: Imielin i Mysłowice oraz gminy 
Chełm Śląski," 

- pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

" 17) Prokuraturę Rejonową w Tarnowskich Gó
rach dla miast: Miasteczko Śląskie, Piekary 
Śląskie i Tarnowskie Góry oraz gmin: Krup
ski Młyn, Świerklaniec, Tąpkowice, Tworóg 
iZbrosławice," 

- pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

,,19) Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Ślą
skim dla miast: Pszów, Rydułtowy i Wodzi
sław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, 
Lubomia, Marklowice i Mszana,"; 

5) w ust. 15 - w województwie kieleckim: 

- pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8) Prokuraturę Rejonową w Skarżysku-Ka

miennej dla miasta Skarżysko-Kamienna 
oraz gmin: Bliżyn, Łączna i Suchedniów," 

- pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

,,9) Prokuraturę Rejonową w Starachowicach 
dla miasta Starachowice oraz gmin: Bo
dzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów, Skarżysko 
Kościelne i Wąchock;" 

6) w ust. 16 - w województwie konińskim pkt 3 
otrzymuje brzmienie: 

,,3) Prokuraturę Rejonową w Słupcy dla miasta 
Słupca oraz gmin: Lądek, Orchowo, Ostrowite, 
Powidz, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo 
i Zagórów,"; 
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7) w ust. 17 - w województwie koszalińskim pkt 5 
otrzymuje brzmienie: 

,,5) Prokuraturę Rejonową w Szczecinku dla mia
sta Szczecinek oraz gmin: Barwice, Biały Bór, 
Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczeci
nek;" 

8) w ust. 19 - w województwie krośnieńskim pkt 3 
otrzymuje brzmienie: 

,,3) Prokuraturę Rejonową w Krośnie dla miasta 
Krosno oraz gmin: Chorkówka, Dukla, Iwo
nicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wy
żne , M iejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszów
ka, " ; 

9) w ust. 25 - w województwie nowosądeckim: 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu dla 
m iasta Nowy Sącz oraz gmin: Chełmiec, 
Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Ko
rzenna, Krynica, Łabowa, Łącko, Łososina 
Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna, Po
degrodzie, Rytro i Stary Sącz," 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) Prokuraturę Rejonową w Zakopanem dla 
miasta Zakopane oraz gmin: Biały Dunajec, 
Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin 
i Szaflary;" 

10) w ust. 38 - w województwie skierniewickim pkt 3 
otrzymuje brzmienie: 

,,3) Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej 
dla miasta Rawa Mazowiecka oraz gmin: Biała 
Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Ma
zowiecka, Regnów i Sadkowice,"; 

11) w ust. 43 - w województwie tarnowskim pkt 1 
otrzymuje brzmienie: 

" 1) Prokuraturę Rejonową w Bochni dla miasta 
Bochnia oraz gmin: Bochnia, Lipnica Murowa
na, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzcia
na i Żegocina," . 

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

Minister Sprawiedliwości: J. Jaskiernia 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 4 sierpnia 1995 r. 
# 

w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy podlegających za
strzeżeniu nieodstępowania oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnie

nia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych krajowych i zagranicznych osób fizycznych. 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, 
poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) 
zarządza się , co następuje : 

§1 . Wolny od cła i od pozwolenia wymaganego 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. -
Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz 
z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434), zwanej da
lej "ustawą " , jest przywóz: 

1) rzeczy stanowiących mienie osoby fizycznej, o któ
rej mowa wart. 14 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy, z za
chowaniem następujących norm ilościowych: 

a) biżuteria i wyroby jubilerskie ze złota, platyny, 
kamieni szlachetnych, pereł prawdziwych -
o łącznej wadze do 200 g, 

b) biżuteria i wyroby jubilerskie ze srebra - o łącz
nej wadze do 4 kg, 

c) sprzęt elektroniczny powszechnego użytku - po 
1 szt uce każdego urządzenia, 1 komputer osobi-

sty wraz z osprzętem oraz 1 zestaw kolumn gło
śnikowych, 

d) zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domo-
wego - po 1 sztuce każdego rodzaju, 

e) 2 instrumenty muzyczne, 

f) 1 samochód osobowy oraz przyczepa, 

g) 1 motocykl, 

h) 1 łódź turystyczna z silnikiem lub bez, 

2) rzeczy stanowiących mienie osoby fizycznej, o któ
rej mowa wart. 14 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, z za
chowaniem następujących norm ilościowych: 

a) sprzęt elektroniczny powszechnego użytku -
po 1 sztuce każdego urządzenia, 1 komputer 
osobisty wraz z osprzętem oraz 1 zestaw ko
lumn głośnikowych, 

b) 1 samochód osobowy oraz przyczepa, 

c) 1 motocykl, 

d) 1 łódź turystyczna z silnikiem lub bez. 




