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3. Liczb. brt benzynowych przysługujących na po
ncugólne typy pojazdów określa tabela IItano~ąca za
~cmik do urqdzenia. 

f 5. Przy zakupie benzyn silnikowych na karty ben
~owe lub dodatkowe ' upoważnienia wielokrotne, wy
daw&1le przez Głównego Inspektora Gospodarki Energe
tycmej (z ' wyjątkiem upoważnień typu AR), posiadacze 
pojazdów wpisują na każdym odcinku Jearty lub upoważ
nienia numer rejestracyjny pojazdu. 

f 6. 1. ' Karty benzynowe wydajlł właściwe dla 
mieJ-ca rejestracji pojazdu jednostki organizacyjne Pań
stwowego Zakładu Ubezpieczeń. 

2. Wydanie karty benzynowej odnotowuje się Vi 
dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub potwierdzeniu , zgło
szenia do rejestru motoroweru. 

3. W karcie benzynowej odnotowuje się: markę po
Jazdu. Jego Dumer rejestracyjny i datę wydania karty. 

f '1. Wydanie duplikatu karty benzynow~j. która 
uległa utracie lub zniszczeniu na skutek zdarzeń 10so

, wych (powódź" pożar, katastrofa, napad rabunkowy, kra
dzi.t z włamaniem), może nastąpić w razie potwierdzenia 
tych faktów przez jednostkę Milicji Obywatelskiej lub 

Poz, ~Il f ~ 

inny organ. Wniosek o wydanie duplikatu karty benzy
nowej rozpatruje dyrektor oddziału wojewódzkie'go Pań
stwowego Zakładu Ubezpieczeń. 

§ 8. Sposób ewidencjonowania i rozprowadzania kart 
benzynowych określi Prezes Państw,owego Zakładu Ubez- ' 
pieczeń. 

§ 9. , Dyrektor Centrali Produktów Naftowych ustali 
szczegółowe zasady rozliczeń, ewidencji i przechowy

' :wania odcinków kart benzyno.wych. 

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 8 Min,istrów: Prze
mysłu Cpemicznego i Lekkiego, Finansów, Komunikacji 
oraz Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej 
z dnia 1 marca 1984 r. w sprawie szczegółowego try'bu 
wydawania kart benzynowych. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. " 

Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego: E. Grzywa 
Minister Finansów: S. Nieckalz 
Minister Komunikacji: w z. F. A . Wielqdek 
Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej: J. WójCickl 

,,) 
Załącznik, do urządzenia Ministrówl 
Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, 
Finansów, Komunikacji oraz Głów
nego Inspektora Gospodarki Enel
getycznej z dnia 28 lutego 1985 ~; 
(poz. 38) . 

LICZBA . KART BENZYŃ'OWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH NA POSZCZEGOLNE TYPY POJAZDOW 

Lp. Rodzaj pojazdu 
Typ 

- karty 

l Motorowery t pochodne od 
motoroweru z silnikiem o po-
jemności do 50 ems typ-l 

2 Motocykle i pochodne od mo-. 
tocykla (np. motocykle z wóz-

" kiem bocznym, przyczepą, 

wózki inwalidzkie) typ-2 --- Samochody osobowe t po-3 
chodne od samochodu osobo: 
wego Ó pojemności silnika 

- do 900 cma typ-3 - Samochody osobowe t • po-
chodne od samochodu osobo-
wego o pojemności silnika po-
wyżej 900 cm3 (np. combi, 
pick-up) oraz Syrena R-20 i 
Syrena-Bo~to typ-4 

-

Liczba 
kart . 

t 

l 

l 

l 

I 
' . . Typ Liczba 

Lp. Rodzaj pojazdu karty kart 

-
6 Samochody ciężarowe o ła-

downości do 2 ton i ciężaro-

wo-osobowe (np. 2uk, Nysa, 
Muscel, CAZ, UAZ, Tarpan) 

\ oraz mikrobusy·) typ -- 4 2 

6 Samochody , ciężarowe o ła-

downości powyżej 2 ton, auto· 
busy, dźwigi, samochody spe- -
cjalne i inne pochodne od 
samochodów ciężarowych typ-4 3 

.) Za mikrobus uważa się autobus O liczbie miejsc siedzących 
od la do 15. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 14 lutego 1985 r. 

w sprawie' pierwszeństwa z Imprez organlz~wanycb ba terenach Międzynarodowych Targów Pozl1ańsklcb. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 I art. 82 ustawy z ~nia 
'19 października 1972 r. o 'wynalazczości (Dz. U. z ' 1984 r. 
Nr 33, poz. 177). art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. 
o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14. poz. 73) l § 11 
rozporzl\dzeoia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. 

w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 45) zarządza się, co" następuje: 

§ 1. l. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytko

wego: 

I , 
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l) na Targach Krajowych "Wiosna 85", odbywających 
si, od dnia 19 marca do dnia 22 mdica 1985 r., 

2) n,, ' Międzynarodowej Ekspozycji Maszyn Poligraficz
nych "Poligrafia 85", odbywającej się od dnia 
23 kwietnia do dnia 27 kwietnia 1985 r., 

3) na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Techniki 
Pakowania i Magazynowania "Tąropak 85", odby
wającej się od dnia 23 kwietnia do dnia 27 kwietnia 
1985 L, 

4) na Proeksportowej Wystawie Polskich Mebli "Polskie 
Meble 85", odbywającej się od dnia 2 maja do dnia 
8 maja 1985 r., ' 

6) na Międzynarodowych Targach &znanskich 
,,57 MTP", odbywających się ' od dnia 9 czerwca 
do dnia , 16 czerwca 1985 r., 

8) na Targach Krajowych "Jesień 85", odbywających 
się od dnia 17 września do dnia 21 września 1985 r., 

') na Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysło
wych "Polagra-Agroexpo 85", odbywających się od 
dnia 22 października do dnia 27 października 1985 r., 

8) na Międzynarodowych Targach Podwykonawstwa 
l Drobnej Wytwórczości "Kooperacja 85", odbywa 
jących się od dnia 22 października do dnia 26 paź-

, dziernika 1985 r., 4- ' 

9) na Targ ach Sztuki Krajów Socj alistycznych 
"Interart 85" ,Qdbywających się od dnia 24 listopada 
do dnia l grudnia 1985 r. 

w Poznaniu w Polsce daje pra\vo do uzysk ania w Urzę

dzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wy
nalazek lub prawa ochronn~o na wzór jlźytkowy z 
pierwszeństwem według daty ich ' wystawienia na tych 
imprezach w wymienionych wyźej okresach. 

36 Poz. 39 i :40 

2. Wystawienie wzoru , zdobniczego na Imprezach 
określopyc h w ~st. 1 dćtje . prawo do uzyskania w Urzę
dzie Patentow ym rejes t rac ji ,'wzoru zdobmczego z pierw
~zerlstwem według daty jego wystawienia. 

1. Zamieszczenie znaku towarowe'go na ,towarze 
wy.stawionym na imprezach określonych w ust. l daje 
prawo do uzyskania rejestracji znaku tow arowego z 
pierwszeństwem według daty wystawienia towaru. 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach. 
o których mowa w § l ust. · 1, następuje z zachowaniem 
warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa 
urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wyna
lazków i wzorów użytkowyc;:h (Mon itor Polski Nr 26, 
poz. 179) oraz W § 2 ust. 2 załączn ika do tego zarzą

dzenia. 

2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o któ
rych mowa w § 1 ust. 2 i 3, następuje z zachowaniem 
warunków okreśłonych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeń

stwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji 
wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towa
rowego w prz ypadkach wys tawienia wynalazku i wzoru 
na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo /za
mieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym 
na takiej wystd\vie (Dz. U. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. 
Nr 54, poz. 351). 

§ . 3. Zarządzenie wchodzi w ży~ ie z dniem 
ogłoszeni a. 

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej RzeczypospoUt&J 
Ludowej: J. Szomafl.kl 
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UCHWAtA Nr V/43/85 WOJEWÓDZKIEJ R .ĄDY NARODOWEJ W OtSZTYNIE 

z dnia 21 stycznia 1985 r. 

w sprawie zmiany granic ml'asla Mrągowa. 

Na podstawie a rt. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
'1983 r. ci systemie rad narodowych i samorządu tery
torialnego (Dz. U. Nr 41. poz. 185 i Nr 62, poz. 286 oraz 
& 1984 r. Nr 21, poz. 100 I Nr 31, poz. 173) uchwala się, 
co następuje: , 

4) część obszaru wsi Probark o powierzchni 72,92 .ha. 

§ 2. Szczegółowego opisu gr dn ic miasta Mrągowa 
dokona Wojewoda Olsztyński w drodze zarządzenia. Za· 
rządzenie podlega 'opubl ikowaniu w Dzi e nniku Urzędo
wym v'lojewództwa Ol,sztyńskiego. § I. Wyłącza się z gminy Mtągowo i , włącza się do 

miasta Mrągowa: 

1) część obszaru wsi Marcinkowo 

2) część obszaru wsi Młynowo 

3) część o bszaru wsi Polska 
~ 205,50 ha, 

o powierzchni 2,07 ha, 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

o powierzchni 4;35 ha, 
Wieś o powierzchni Przewodnicżący , ,Wojewódzkiej Rady NarodoweJI 

R Mazureh 

OlJła la za prenu meratę, Monitora Pol ~ kiego wynosi rocznie 800,- zł, półrocznie 500,- zł. 

ReklamaCje l r o wodu niedoręczenia ' posLczEgólnych numerów zgłaszać n ależy na 
pi~mie do. Wydzi a łlJ Administracji Wydawnictw Uf7.ędu Rady Ministrów _ (ul. P'owsiń
ska 60/71. 00-979 Warszawa. skrytka pocztowa fl1) po otrzymaniu następnego koleI-

nego numeru. 
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