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2. Dokument o którym mowa w ust. 1, określa: 

1) strony umowy ubezpieczenia, 

2) przedmiot umowy ubezpieczenia, 

3) okres, na jaki umowa ubezpieczenia, została zaw~rta . . 

§ 2. Ubezpieczyciel odpowiedzialności ' cywilnej posiada
czy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe W' związ-

ku z ruchem tych pojazdów, niezależnie od wydania uBez
pieczonemu dokumentu, o którym mowa w § 1, potwierdza 
spełnienie obowiązku zawarcia tego ubezpieczenia również 
przez wydanie ubezpieczonemu nalepki kontrolnej, której 
wzór określa załącznik do zarządzenia. 

§ 3: Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo 

Załącznik do zarządzenia Ministra Finan
sów z dnia 18 grudnia 1990 r. (poz. 380) 

WZÓR NA~EPKI KONTROLNEJ POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE OBQWIĄZKU ZĄWARCIA U~EZPIECZENIA 
. ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY 

. ., POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW . 

Cechy graficzne Wymiary w milimetrach , 

strona przednia strona odwrotna długość szerokość 
, , 

kolor pomarańczowy, w górnej części identyczna . jak strona pr~ednia; po-
nalepki , oznaczenie ubezpieczyciela; wierzchnia ! klej.ąca 70,0 50,0 
w środku nalepki oznaczenie roku 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 grudnia 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich 
oddziałów. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. 
- Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176 i N.r73, poz. 
436) zarządza się, co następuje: 

> i t ~ . ( 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z' dnia 19 
grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia i określenia siedzib 
'państwowych ' biur notarialnych oraz ich oddziałów: (Monitor 
Polski Nr; 44, poz. 359 Oraz' z 1 990r. Nr 14, poz, 11 2,: Nr 27, 
poz. 217 i Nr 36, poz. 293) w § 1 wprowadza się następującą 
,zmianę: ; 

, ; 

w ust. 4 - w województwie bielskim: 

pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) , Państwowe !Biuro Notarialne w Wadowicach oraz 
i..:...;, Oddział : PaństWoweg'o Biura Notarialnego w 

Wadowicach z siedzibą w Kalwarii Zebrzydow
, sklej,". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w iżycie z dniem 1 stycznia 
J ~9,1 r. 

; Ministe~ Spra""iedliw9ści: A Ben,tkowski 
, , 
;' . 

I; 
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~ t • . . ~ . . , ZARZĄDZENIE MINISTRA-SZEFA URZĘDU ; RA'OY MINISTRÓW 

z dnia 21 grudnia 1990 r. 

w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, leszczyń
skim, nowosądeckim, płockim, szczecirskim i włoGławs~im :~ra,z obi,e~tu fizjograficznego w województwie 

bielskim. 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz 163, Nr 64, poz. 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól- ; , 387; Nr .1 73, ; p(i)<!.433; i 434 Qraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
nej (Dz. U Nr 21, poz. 123) oraz w związku z art. 7 ust. zarządza się, co następuje: 
4lustawy z'dnia 12t1istopada 1985 r. o zmianach w organizacji : l ' 

oraz zakresie oziałania niektórych naczelnych i centralnych . § 1. Ustala się następujące brzmienie i pisowhię nazw 
organów administracji państwowej (Dz. U: Nr 50, poz. 262, miejscowości i obiektu fizjograficznego:, ' 
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Lp. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

Województwo, gmina Nazwa obowiązująca Drugi przypadek, 
(miejska, wiejska) forma przymiotnikowa 

234 

bialskopodlaskie 
Drelów 

bielskie 
Wisła 

leszczyńskie 

Przemęt 

nowosądeckie 

Podegrodzie 
Gorlice 
płockie 

Kutno 
szczecińskie 

Maszewo 
Maszewo 
włocławskie 

Brześć Kujawski 

Zahajki 

Wrota Kubisza 

Przemęt 

Długołęka-Świerkla 
Ropica Polska 

Woźniaków 

Mieszkowo 
Kolonia Maszewo 

Wieniec-Zalesie 

-jek, 
zahajski 

Wrót Kubisza 

-tu, przemęcki 

-ki, -Ii, długołęcki 
-cy, -kiej, ropicki 

-owa, woźniakowski 

-wa, mieszkowski 
-ni, -wa, maszewski 

-ńca, -sia, wieniecki 

Nazwa dotychczasowa, rodzaj miejs
cowości, charakter obiektu 

Zagajki, 
wieś 

5 

wlot do wąwozu u zbiegu potoków 
Białej Wisełki i Roztocznego w Bes
kidzie Śląskim 

Przedmieście, wieś 

Długołęka, wieś, Świerkla, część wsi 
Ropica Dolna, wieś 

Gnojno, Parcel, wieś 

os. PGR 
Kolonia 

Dziadowo, wieś 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r. 

Minister-Szef Urzędu Sady Ministrów: J. Ambroziak 
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OBWIESZCZENIE PREZESA 'GŁÓWNEGO UR~ĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 1 grudnia 1990 r. 

w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych uS,talonych przez Główny Urząd Statystyczny. 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 
221) ogłasza się, co następuje: 

W wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych 
przez Główny Urząd Statystyczny, stanowiącym załącznik do 
obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 7 grudnia 1989 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 350 oraz 
z 1990 r. Nr 9, poz. 69, Nr 25, poz. 199, Nr 33, poz. 268 i Nr 
43, poz. 339) wprowadza się następujące zmiany: 

1 2 3 

,,14 Z-1 O'-sprawozdanie o zagroże- 16 lutego 
niach na stanowiskach pracy oraz 
świadczeniach wynikających 
z ochrony pracy 

1) w części I - Demografia: 
a) pod lp. 1 w rubryce 5 dodaje się wyrazy: "zm. z. nr 48 

z 1990 r. (Nr 16, poz. 93)", 
b) pod lp. 3 rubryka 3 otrzymuje brzmienie: 

"sukcesywnie, nie później niż do 3 dnia następnego 
miesiąca po kwartałach I, II i III oraz do dnia 25 
stycznia każdego roku za IV kwartał" , 

2) w części II - Zatrudnienie dodaje się lp. 14 w brzmie
niu: 

4 5 

osoby prawne i samodzielnie bi- z. nr 67 z 
lansujące jednostki organizacyj- 1990 r. (Nr 
ne nie posiadające osobowości 25, poz. 127)" 
prawnej, działające jako samo-
dzielne lub będące częścią skła-
dową osób prawnych lub innych 
jednostek, prowadzące działal-
ność w zakresie produkcji prze-
mysłowej, budownictwa, rolnict-
wa, leśnictwa, transportu i łącz-
ności, handlu, gospodarki komu-
nalnej, oraz jednostki i zakłady 
budżetowe służby zdrowia, 
w których występuje zagrożenie 
czynnikami szkodliwymi lub 
uciążliwymi dla zdrowia i realizo-
wane były świadczenia związane 
z ochron rac ąp y 


