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5. Je˝eli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub
wi´cej obwinionych, zrycza∏towane koszty post´powa-
nia ponosi ka˝dy z nich z osobna.

6. Âciàganie zrycza∏towanych kosztów post´powa-
nia nale˝y do w∏aÊciwej okr´gowej rady izby samorzà-
du zawodowego.

§ 49. 1. Wydatki zwiàzane z przeprowadzeniem po-
st´powania wyjaÊniajàcego oraz post´powania przed
okr´gowym sàdem dyscyplinarnym ponosi w∏aÊciwa
okr´gowa izba samorzàdu zawodowego, a wydatki
zwiàzane z post´powaniem wyjaÊniajàcym oraz post´-
powaniem przed Krajowym Sàdem Dyscyplinarnym —
w∏aÊciwa Krajowa Izba Samorzàdu Zawodowego.

2. Do wydatków zwiàzanych z post´powaniem na-
le˝à:

1) koszty dor´czenia wezwaƒ i innych pism;

2) nale˝noÊci Êwiadków i bieg∏ych;

3) inne koszty, które sàd dyscyplinarny zaliczy∏ do
kosztów post´powania bezpoÊrednio zwiàzanych
z rozpoznaniem sprawy.

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

§ 50. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

1636

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie stawek op∏aty za wydanie specjalnego zezwolenia po∏owowego.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,
poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ stawki op∏aty za wydanie specjalne-
go zezwolenia po∏owowego, które wynoszà dla kwoty
po∏owowej:

1) ∏ososia — 2,00 z∏ za sztuk´;

2) dorsza — 12,00 z∏ za ton´.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

1637

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 5 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste.

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lip-
ca 1982 r. o ksi´gach wieczystych i hipotece (Dz. U.
z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368 oraz
z 2002 r. Nr 169, poz. 1387), a tak˝e art. 14 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie okreÊlenia sàdów
rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste (Dz. U.
Nr 95, poz. 843 i Nr 176, poz. 1448) w § 2 wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 6: 
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Sàd Rejonowy w Kwidzynie — dwa wydzia-
∏y ksiàg wieczystych obejmujàce obszar w∏a-
ÊciwoÊci tego Sàdu:
a) Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych dla miasta

Kwidzyn oraz gmin: Gardeja, Kwidzyn,
Prabuty, Ryjewo i Sadlinki,

b) Zamiejscowy Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych
z siedzibà w Sztumie dla gmin: Dzierzgoƒ,
Miko∏ajki Pomorskie, Stary Dzierzgoƒ,
Stary Targ i Sztum,”,

—————————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


