
lvIonitor Polski Nr 29 376 Poz . 143 i 144 

17 Jeżeli reklamację zgloszono sprzedawcy, obowiązany 

on jest wypeln ić formularz rekldmcicyJny w czterech egzemo · 
plarzach, z których dwa wysyta do producenta lub Jego 
przedstawiciela, trzeci wrqcza reklamującemu, czwarty zaś 
pozostaje u wypełniającego formularze. 

13. J~śli między producentem, sprzedawcą" użytkowni
kiem nie zostanie uzgodniony inny termin załatwienia rek.la
macji, to niezależnie od miejsca złożenia reklamacji powin
na ona być załatwiona możliwie niezwłocznie, a w przypad
kach bardzo skomplikowanych - w ciągu 14 dni. J~Żt"i w 
ci'19U 14 dni od chwi li przyjęci'} reklamacji przez pro{1ucen
ta lub jego p1Zedstawiciela spJzeddwca nie zostanie zilwia
dOl1llOny o całkowitym jej załatwieniu, powiadomi on . na
tychmi L1st telegraficznie lub telefonicznie producent" albo 'je
go przedstawiciela, że na ostateczne załatwienie reklamacji 
oczekuje tylko dalsze 3 dni. Jeśli producent lub jego przed
stawiciel mimo telegraficznego lub telefonicznego powiado
mienia ni e zawiadomi sprzedawcy o załatwieniu reklamacji 

-w ciijgu wym ienionych 3 dni, sprzedawca obowiązany jest 
wyd,)ć użytkownikowi' nowy sprzęt lub - w zale ·lności od 
żqdania użytkownika - zwrócić mu równowartość wr,n z po
kryciem wszEdk:ch kosztó';'" ponIesionych w związku z unie-

ważnioną transakcją . Uszkodzony sprzęt pozostanie do dy
spozycji producenta, który zostanie obciążony przez sllrze
dawcę wszystkimi kosztami związanymi z załatwieniem re
klamacji. 

19. W razie' zaistnienia drobnych uszkodzeń , które moż
na szybko usunąć przez wymianę części lub zespołów, użyt

kownik otrzymuje od przedstawiciela producenta , po uznan iu 
przez niego s!u3zńości reklamacji. bezpłatnie nowe potrzebne 
cZf;ści za zwrotem części uszkodzonych. Przedstawicie; 'lHO
ducenta wypełnia formularze reklamacyjne i postępuje z ni
mi w sposób <;>kreślony w ust. 17. Uznan ie reklamacji zobo
wiązuje producenta lub udzielającego gwarancji na sprzęt 

rolr:lczy importowany do zwrotu użytkownikowi wsz:~:kich 

kosztów (udokumentowanych) . związanych z wmontowdniem 
części lub zespołów. 

20. Jeżeli użytkownik uważa, źe negatywne załatw;en ie 
zgłoszonej przez niego reklamaCji jest niesłuszne, przysługuje 
mu prawo zwrócenia się do sprzedawcy z żądaniem p·Jnow: 
nego rozpatrzenia ~prawy, W takim przypadku sprzedam 
postąpi zgodnie z przepisem § 17 branżowych warunków do- . 
staw sprzętu rolniczego . • 
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ZARZĄDZENIE l\HNISTRÓW ROLNICTWA ORAZ PRZEr.fYSłU SP02YWCZEGO I SKUPU 

z dnia 14 marca 1961 r. 

zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku ' j sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok 
zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych. 

. N ił POtlstćl wie art. 2 i 4 us ta wy z dnia t ma rca 1949 r. 
o zaklCldach utylizćlcyjnych (Dz. U. z 1949 l. Nr 18, poz. 113 
i z 1958 r. N r45, poz, 224) zarządza się, co następllje : 

§ 1. W zarządzeniu Ministrów Rolnictwa oraz Przemy
słu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w spra
wie obowiązku i sposobll zgłaszania oraz dostarczania zwłok 

. zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych (M~uitor Polski 

z 1960 r. Nr l (, poz. 51 i z 1961 r. Nr 4, poz. 25) wprowadza 
się następującą zmianę: 

w wykazie zakładów utylizacyjnych i okręgów ich ' dz: ',>
łania, stanowiącym zal'lcznik nr 1 do zitrządz!'niill, skreśL .. 
się dotychczasową treść rubryk 1-4 pod lp. 28, 37 i 43 
i wprowadza się nowe lp. 28, 37, 43 i 45, którym nadaje s ·'ę 

następuj~ce brzmienie: 

Lp. I Nazwa zakładu, l Województwo 
Zasięg działania zak/"du (powiaty, 

powiat miasta stanowiące powiaty, qromady) 

23 Zakład Utylizacyjny w Tar- poznańskie miasto Poznań 
nowie Starym, powiat" ko- powiaty: kościański, leszczyński, poznań-

ściański ski, szamotu Iski, śrelflski, wolsztyó!>k 
i mi"sto Leszno województwa poznal': 
skieqo 

37 Zakład Utylizacyjny w Krze- wrocławskie powiaty: górowski. lublllSki i woJowsk 
I~wie, powiat wołowski województwa wrocławskiego 

43 Zakład Utylizacyjny w Brój- zielonogórskie powiaty: gubiński, krośnieński. ' lubSok' 
cach, powiat międzyrzecki międzyrzecki. sulechowski, ś.wiebodzińsk ' 

zielonogórski i miasto Zielona Góra woje 
wództwa zielonogórsk i('\Jo oraz powiat ' 

, międzychodzki i nowotomyskI wojewódz 

l 
twa poznal'tskieqo 

45 Zaklad Utylizacyjny w 510- zielonogórskie powiaty: , 91090:-,,:s~n?-wOs~ISki, sz.protaw 

I 
nej, powiat głogowski ski, W:CWSkl, ganskl I zarskl woje I 

wództw ielonoqórskiego 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upiywie 30 dni od dn ia ogłoszenia, 

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa 
M inister Przemysłu Spożywczego i Skupu: F.Pisula 

Zam. 646 Cena 1,60 zł 


