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2) na rzece Szkarpawa — linia prostopad∏a przecinajà-
ca koryto rzeki na wysokoÊci stacji pomp w Os∏on-
ce,

3) na rzecze Elblàg — linia prosta ∏àczàca czerwone
Êwiat∏o wejÊciowe z ujÊciem kana∏u od strony za-
chodniej,

4) na rzece P∏onia — pó∏nocna kraw´dê mostu przy
ul. Przestrzennej w Szczecinie-Dàbiu,

5) na rzece Regalica — pó∏nocna kraw´dê mostu C∏o-
wego przy ul. Gdaƒskiej w Szczecinie,

6) na rzece Parnica — wschodnia kraw´dê mostu Por-
towego przy ul. Gdaƒskiej w Szczecinie,

7) na rzece Odra Zachodnia — pó∏nocna kraw´dê mo-
stu nitki wjazdowej Trasy Zamkowej w Szczecinie.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 14 marca 2002 r.

w sprawie okreÊlenia siedzib i terytorialnego zakresu dzia∏ania okr´gowych inspektorów rybo∏ówstwa 
morskiego.

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,
poz. 1441) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ jako siedziby okr´gowych inspekto-
rów rybo∏ówstwa morskiego miasta: Gdynia, S∏upsk,
Szczecin.

§ 2. Terytorialny zakres dzia∏ania:

1) okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa morskiego
z siedzibà w Gdyni obejmuje: morskie wody we-
wn´trzne, morze terytorialne i wy∏àcznà stref´ eko-
nomicznà od wschodniej granicy Paƒstwa do po∏u-
dnika 17°40’30’’ d∏ugoÊci geograficznej wschod-
niej, jak równie˝ morskie porty i przystanie oraz
pas techniczny w tych granicach,

2) okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa morskiego
z siedzibà w S∏upsku obejmuje: morskie wody we-
wn´trzne, morze terytorialne i wy∏àcznà stref´ eko-
nomicznà od po∏udnika 17°40’30’’ d∏ugoÊci geo-
graficznej wschodniej do po∏udnika 15°23’14’’ d∏u-

goÊci geograficznej wschodniej, jak równie˝ mor-
skie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych
granicach,

3) okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa morskiego
z siedzibà w Szczecinie obejmuje:
a) morskie wody wewn´trzne, morze terytorialne

i wy∏àcznà stref´ ekonomicznà od po∏udnika
15°23’14’’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej do
zachodniej granicy Paƒstwa, jak równie˝ mor-
skie porty i przystanie oraz pas techniczny
w tych granicach,

b) statki rybackie o polskiej przynale˝noÊci paƒ-
stwowej wykonujàce rybo∏ówstwo morskie po-
za polskimi obszarami morskimi.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 marca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad wspó∏pracy mi´dzy producentami cukru i plantatorami buraków 
cukrowych.

Na podstawie art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810
i Nr 122, poz. 1322) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Plantatorom buraków cukrowych, zwanym
dalej „plantatorami”, komisja mieszana przy produ-
cencie cukru, który otrzyma∏ limit cukru A i B na dany
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rok rozliczeniowy, zwana dalej „Komisjà Mieszanà”,
przyznaje prawo do uprawy i dostawy buraków cukro-
wych w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez pro-
ducenta cukru decyzji przyznajàcej limity A i B cukru na
dany rok rozliczeniowy, a w przypadku pierwszego ro-
ku rozliczeniowego — w terminie 14 dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

2. Prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych
obejmuje iloÊç buraków cukrowych w tonach, niezb´d-
nà do wyprodukowania cukru w ramach przyznanych
producentowi cukru limitów A i B cukru na dany rok
rozliczeniowy.

3. Komisja Mieszana, za poÊrednictwem producen-
ta cukru, informuje pisemnie plantatorów o przyznaniu
prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych.

4. Je˝eli informacja o przyznaniu prawa do uprawy
i dostawy buraków cukrowych jest przekazana listem
poleconym, za dzieƒ przekazania tej informacji uwa˝a
si´ dat´ stempla pocztowego.

§ 2. 1. Ogólna iloÊç buraków cukrowych, o której
mowa w § 1 ust. 2, jest dzielona przez Komisj´ Mie-
szanà pomi´dzy plantatorów buraków cukrowych,
którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na kampa-
ni´ 2001/2002, wed∏ug wskaênika okreÊlonego
w ust. 2.

2. Wskaênik, o którym mowa w ust. 1, stanowi ilo-
raz ogólnej iloÊci buraków cukrowych w tonach, sku-
pionych przez producenta cukru w ostatnich pi´ciu la-
tach od plantatora, który mia∏ zawartà umow´ kontrak-
tacji na kampani´ 2001/2002, i ogólnej iloÊci buraków
cukrowych w tonach, skupionych przez producenta cu-
kru w ostatnich pi´ciu latach od wszystkich plantato-
rów, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na kam-
pani´ 2001/2002.

3. Do wyliczenia iloÊci buraków cukrowych w to-
nach, niezb´dnej do wyprodukowania limitu A i B cu-
kru, przyjmuje si´ wskaênik, o którym mowa w ust. 2,
oraz Êrednià wartoÊç wydatku cukru, którà cukrownia
uzyska∏a w ostatnich 5 latach.

4. Wskaênik, o którym mowa w ust. 2, jest wielko-
Êcià sta∏à, okreÊlajàcà procentowy udzia∏ plantatora
w limicie cukru A i B.

§ 3. 1. Plantator mo˝e zbywaç w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych in-
nemu plantatorowi bez zgody producenta cukru.

2. Z dniem nabycia prawa do uprawy i dostawy
buraków cukrowych na nabywc´ przechodzà prawa
i obowiàzki wynikajàce z umowy kontraktacji na bura-
ki cukrowe, zawartej przez tego plantatora z produ-
centem cukru, odpowiednio do ca∏oÊci lub cz´Êci na-
bytego prawa do uprawy i dostawy buraków cukro-
wych.

3. Nabywca prawa do uprawy i dostawy buraków
cukrowych jest obowiàzany, pod rygorem niewa˝noÊci
umowy, powiadomiç producenta cukru o nabyciu ca-

∏oÊci lub cz´Êci tego prawa, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy.

§ 4. 1. Miejscem dostawy buraków cukrowych jest
miejsce wytwarzania cukru buraczanego przez produ-
centa cukru lub inne miejsce ustalone wspólnie przez
producenta cukru i plantatora.

2. Za buraki cukrowe standardowej jakoÊci uznaje
si´ buraki:

1) czyste, Êwie˝e, wolne od organizmów szkodliwych,
nieporoÊni´te, prawid∏owo og∏owione, wolne od
poÊpiechów, chwastów, kamieni, ziemi i innych za-
nieczyszczeƒ,

2) o zawartoÊci 16% cukru, oznaczonej metodà pola-
rymetrycznà.

§ 5. 1. Producent cukru w uzgodnieniu z plantatora-
mi, z którymi zawar∏ umow´ kontraktacji na buraki cu-
krowe, ustala:

1) harmonogram dostaw buraków cukrowych,

2) warunki produkcji i odbioru buraków cukrowych.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za-
wiera:

1) terminy oraz iloÊç buraków cukrowych dostarcza-
nych przez plantatorów,

2) szczegó∏owe zasady zap∏aty za buraki cukrowe
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:
a) kosztów dowozu buraków cukrowych przez

plantatora, wst´pnego ich doczyszczenia oraz
kosztów za∏adunku,

b) wysokoÊci odliczeƒ od ceny za buraki cukrowe
uwzgl´dniajàcych:
— zawartoÊç zanieczyszczeƒ powy˝ej 20% w do-

starczonych burakach cukrowych,
— dostarczanie buraków cukrowych niezgodnie

z harmonogramem dostaw.

3. Warunki produkcji i odbioru, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, obejmujà:

1) wykaz odmian nasion u˝ywanych do zasiewu bura-
ków cukrowych,

2) sposób stosowania nawozów podczas uprawy bu-
raków cukrowych,

3) g´stoÊç obsady buraków cukrowych,

4) dopuszczalny okres wysiewu buraków cukrowych
na tym samym gruncie rolnym,

5) sposób i terminy informowania producenta cukru
o koniecznoÊci przeorania buraków oraz wystàpie-
niu groênych chorób lub szkodników buraka cukro-
wego,

6) terminy sk∏adania reklamacji dotyczàcych dostar-
czonych nasion,

7) okreÊlenie minimalnej jakoÊci buraków cukro-
wych, które mogà byç odebrane przez producenta
cukru,
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8) ustalenie miejsca i terminu odbioru buraków cukro-
wych przez producenta cukru, zgodnie z harmono-
gramem dostaw buraków cukrowych,

9) iloÊç dostarczonych plantatorom wys∏odków.

§ 6. Plantator umo˝liwia producentowi cukru lub
osobie przez niego upowa˝nionej wejÊcie na teren
gruntów rolnych plantatora w celu dokonania ogl´-

dzin, pomiarów, analiz gleby oraz pobrania próbek bu-
raków cukrowych pochodzàcych z tych gruntów.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 1 marca 2002 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru karty zg∏oszenia na wolne stanowisko s´dziowskie.

Na podstawie art. 57 § 5 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) w zwiàzku
z art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753,
z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór karty zg∏oszenia kandydata na
wolne stanowisko s´dziowskie, stanowiàcy za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

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

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik


