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potwierdza ją swoją pieczątką i podpisem, a w rejestrze 
pojazdów w rubryce "uwagi" wpisuje wyraz "zastaw" . 

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, powinna być 
dokonana w dowodzie rejestracyjnym w formie pieczątki 
o wymiarach 65 mm x 8 mm pismem maszynowym albo 
odręcznie. 

3. Adnotacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na 
wniosek właściciela pojazdu, na podstawie przedstawionego 
przez niego odnośnego dokumentu bankowego. 

§ 2. 1. W przypadku ustania zastawu, kierownik urzędu 
rejonowego rządowej administracj i ogólnej, na wniosek 

właściciela pojazdu, skreśla adnotację, o której mowa w § 1, 
wpisując jednocześnie datę skreślenia oraz potwierdzając to 
skreślenie swoją pieczątką i podpisem, albo likwiduje do
tychczasowy dowód rejestracyjny, wystawiając jednocześ
nie nowy dowód rejestracyjny, a także wykreśla w rejestrze 
pojazdów wyraz "zastaw". 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane 
na podstawie dokumentu bankowego stwierdzającego usta
nie zastawu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: Z. Jaworski 

183 
ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 16 lipca 1992 r. 

w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Środków Ochrony Pracy "SAWO". 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 
października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 33, 
poz. 177 oraz z 1987 r. Nr 21 , poz. 123 i Nr 33, poz. 181) oraz 
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. 
o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 i z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów 
zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego 
na Międzynarodowych Targach Środków Ochrony Pracy 
" SAWO", odbywających się w okresie od dnia 22 września 
do dnia 25 września 1992 r. w Bydgoszczy w Polsce, daje 
prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypos
politej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", pa
tentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy 
z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tej 
imprezie w wymienionym wyżej okresie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezie okreś
lonej w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Paten
towym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem 
według daty jego wystawienia. 

3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wy
stawionym na imprezie określonej w ust. 1 daje prawo do 
uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem 
według daty wystawienia towaru. 

§ 2. 1. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, 
o których mowa w § 1 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 wynalazków i wzorów 
użytkowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179) oraz w § 2 ust. 
2 załącznika do tego zarządzenia . 

2. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których 
mowa w § 1 u_st. 2, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzys
kania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użyt
kowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przy
padkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie pub
licznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku 
towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 
33, poz. 147). 

3. Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których 
mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków 
określonych w § 11 i 12 zarządzenia Prezesa Urzędu Paten
towego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1985 r. 
w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 
18, poz. 143, z 1988 r. Nr 17, poz. 144 i z 1990 r. Nr 44, poz. 
346) . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 
W. Kotarba 
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KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 28 lipca 1992 r. 

w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1992 r. 

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21 , 
poz. 85 i Nr 54, poz. 254) ogłasza się, iż średnia cena sprzeda-

ży drewna tartacznego iglastego, uzyskana przez nadleśnictwa 
w pierwszym półroczu 1992 r., wynosiła 454883 zł za 1 m3 . 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oteński 
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