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UCHWAŁA Nr 390 RADY MINISTROW 

z dnia 13 grudnia 1962 r. 

w sprawie zasad postępowania przedsiębiorstw handlu ~agranicznego w zakresie przestrzegania warunków 
fitosanitarnych przy obrocie zagranicznym roślinami i przetworami roślinnymi. 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. 
o ochronie (oślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami 
i chwastami (Dz. U. Nr lO, poz. 55) Rada Ministrów uchwa
la, co następuje: 

§ 1. 1. Zawarcie umowy o przywóz ro ślin i przetwo- , 
rów roślinnych przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego 
w ymaga zgody Ministra Rolnictwa: 

1) w przypadkach importu materiału do rozmnażania i ro
ślin żywych, 

2) w innych przypadkach, jeżeli z treści tej umowy wy
nikać m.ają odstępstwa od przepisów rozporządzenia Mi
nistra Rolnictwa z dnia 4 pażdziernika 1962 r. w spra
wie kwarantanny roślin (Dz. U. Nr 57, poz. 283). 
2. Zgoda, o której mowa w ust. l, wyrażona zostaje na 

piśmie w formie zezwolenia fitosanitarnego. 

§ 2. 1. W przypadkach, w których mają być określone 
warunki fitosanitarne dla wywożonych roślin i pr7etworów 
roślinnych, przedsiębiorstwa handlu zagranicznego konsulto-

wać się będą z Ministerstwem Rolnictwa w celu ustalenia, 
jakie warunki mogą być zagwarańtowane w umowie. 

2. Zobowiązuje się właściwe ' do spraw ochrony roślin 
organy prezydiów rad narodowych do wydawania świadectw 
zdrowia wywożonych ro·ślin i przetworów roślinnych zgod
nie z wymaganiami importera zagranicznego na podstawie 
znajomości stanu zdrowotnego plantacji i rejonu, skąd ro. 
śliny i przetwory pochodzą, bądź przeglądu zawartości i opa
kowania przesyłki. 

3. Świadectwo zdrowia wydaje się na wniosek przed
siębiorstwa handlu zagranicznego lub jego dostawcy, zgło

szony co najmmeJ na 5 dni przed dniem wysyłki towaru, 
zawierający warunki fitosanitarne ustalone z kontrahentem 
zagranicznym. 

§ 3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Handlu 
Zagranicznego i Rolnictwa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 22 listopada 1962 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonariuszów 
Służby Więziennej oraz . ich rodzin. 

Na podstawie art. 35 i 66 ustawy z dnia 10 grudnia 
1959 r. o Służbie Więziennęj (Dz. U. Nr 69, poz. 436) oraz 
art. 9 ust. 3 i art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Oby
watelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70) zarządza 
się, co następuje: . 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Sprawiedli
woś'ci z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie określenia składni
ków podstawy wymiaru renty funkcjonariuszów Służby Wię-

zienne j oraz ich rodzin (Monitor Polski Nr 34, poz. 169) 
wprowadza się . następujące zmiany: 

1) w tabeli nr 5 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1959 r." za
stępuje się wyrazami "do dnia 31 sierpnia 1962 L", 

2) wprowadza się tatelę nr 6 w brzmieniu określonym w 
załączniku do niniejszego zarząc1zenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w . 'Życie 7. dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: w z. Sto Walczak 

.. , 
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, . Załącznik do zarządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 22 listopad~ 

. 1962 r. (poz. 410). 

Tabela nr 6 

stawek miesięcznych równowartości świadczeń l,aopatrzenia mundurowego, obowiązujących w okresie 
od dnia l września 1962 r. 

Lp. I Stopień ł Suma zł 

, 

1 FunkcjoOiiriusze młodsi 208,-
2 Funkc jonariusze starsi od podinspektora do starszego -

inspektora włącznie 338,-
3, Funkc jonariusze starsi od podkomisarza do komisarza 

włącznie 450,-
4 Funkc jonariusze . starsi - starsi komisarze 491,-
5 Funkc jonariusze młodsi - kóbiety 253;-

I 6 Funkcjonariusze starsi - kobiety od podinspektora do 
starszego inspektora włącznie . 335,-
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZJ;nU -GEOLOGII 

~ dnia 4 grudnia 1962 r. 

w sprawie rejestracji ujęć wód podziemnych ł przeprowadzania w nrch obserwacjI. 

Na' podstawie art. ·22 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 
, 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) za
rządza się; co następuJe: 

. § l.; 1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do wier-
conych ujęć wód podziemnych, zwanych dalej "studniami", 
będących w posiadaniu jednostek gospodarki uspołecznionej. 

·2. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do studni pu
blicznych i pożarowych oraz do studni posiadanych przez 
jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej. 

§ 2. 1. Jednostka posiadająca studnię obowiązana jest: 
1) zarejestrować studnię ' we właściwym mieJscowo ze 

względu na położenie studni organie do spraw- geologii 
prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodo
wej miasta" wyłączonego z województwa) przed przy
stąpieniem do jej ekspjoat~cji, 

2) zało·żyć książkę eksploataćji studni, 
3) przeprowadzać okresowe obserwacje (pomiary) poziomu 

zwierciadła wody w studni i wydajności studni. 

2. Studnie wybudowane przed dniem wejścia w życie 
niniejszego zarządzenia należy zarejestrować w termtnie 
jednego roku ,od dnia ogłoszenia zarządzenia. 

3. Zarejestrowanie studni w trybie n iniejszego zarzą
dzenia nie zwalnia od obowiązku uzys~iania pozwolenia wod
no-prawneqo na korzystanie z wody stosownie do przepisów 
prawa wodnego . 

• § 3. 1. Reiestracji studl1i dokonuje się przez zł0żenie 
w organie do spraw geologii prezydium wojewódzkiej rady 

narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z woje
wództwa) ' wypełnionej kaTty rejestracyjnej studni, której 
wzór określa załącznik nr l do zarządzenia, i książki eksplo
atacji studni. 

. ' 2. 05gan do spraw geologii prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej sprawdza zgodność wpisów dokonanych w 
karcie rejestracyjnej z odpowiednimi wpisanii w książce 

eksploatacji studni, parafuje książkę, stwierdza w niej do
konanie rejestracji studni i zw.raca książkę posiadaczowi 
.studni. 

3. Organ do spraw geologii prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej może . uzależnić zarejestrowanie stu "ni od' 
PFedstawienia dokumentacji geologicznej zawierającej usta
lenie zasobów wody podziemnej w studni, jeżeli dokumen
tacja taka była sporządzol1a, lub nakazać sporządzenie do
kumentacji w odpowiednim terminie, jeżeli obowiązek spo
rzą<dzenia dokumentacji wynika z przepisów o ustalaniu za-
sobów wód podziemnych. . 

§ 4. 1. Książkę eksploatacji studni zakłada się oddziel
nie dla każdej studni. 

2. Wzór książki eksploatacji 'studhi określa załącznik 
nr 2· do zarządzenia. 

3. Książka eksploatacji studni powinna być. sporządzo
na w formacie A-4, ·zszyta i zabezpieczona w sztywnej okład
ce orąz zawierać ilość stron, przeznaczonych do zapisu po
miarów w studni, wystarczającą co najmniej ~adziesięć lat. 

4. Żapisów w książce eksploatacji studni należy doko
nywać czytelnie, atramentem. Dokonanych zapisów nie wal-

• 




