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Objaśnienia do formularza MB-02 

Dział 1. Mapa zasadnicza 

W rubryce 1 

W rubryce 2 

W rubryce 3 

W rubryce 4 
W rubryce 5 

W rubrykach 

- należy podać obszar zmodernizowanej mapy zasadniczej po doprowadzeniu jej do pełnej treści (prace za
kończone i zewidencjonowane w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) . 

- należy podać obszar, dla którego opracowano nową mapę zasadniczą w pełnej treści, a zakończono pracę 
w okresie sprawozdawczym. 

- należy podać obszar opracowania nowej mapy zasadniczej o niepełnej treści, zakończonej w okresie spra-
wozdawczym. 

- należy podać obszar aktualnej mapy zasadniczej o pełnej treści. 
- należy podać obszar, dla którego należy wykonać modernizację mapy zasadniczej do pełnej treści. 
Pozycja ta powstaje przez odjęcie od rubryki 5 z ubiegłego roku pozycji w rubryce 1 i dodanie pozycji z rubry
ki 3 niniejszego formularza; 
(rozbieżność może wynikać ze zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego kwalifikacji materiałów wykazywa
nych w sprawozdaniu za rok ubiegły) . 
7 i 8 - należy podać obszar, dla którego mapa zasadnicza jest faktycznie aktualizowana na bieżąco. 

Dział 2. Ewidencja gruntów w miastach 

W rubrykach 1 i 3 - należy podać obszar, dla którego w okresie sprawozdawczym zakończono modernizację (odnowienie) 
ewidencji gruntów i przekazano odpowiednie części operatu ewidencyjnego do prowadzenia; mogą to być 
całe jednostki ewidencyjne lub ich części (obręby). 

W rubrykach 2 i 4 - należy podać liczbę jednostek ewidencyjnych, w których w okresie sprawozdawczym zakończono mo
dernizację (odnowienie) ewidencji gruntów dla całego ich obszaru i przekazano odpowiednie części operatu 
ewidencyjnego do prowadzenia. 

W rubrykach 5 i 7 - należy podać obszar, dla którego istnieje ewidencja gruntów w stanie dobrym lub średnim, prowadzo
na metodą klasyczną lub informatyczną, nie wymagająca w chwili obecnej modernizacji (odnowienia); mogą 
to być całe jednostki ewidencyjne lub ich części (obręby). 

W rubrykach 6 i 8 - należy podać liczbę jednostek ewidencyjnych, które dla całego swego obszaru posiadają ewidencję 
gruntów w stanie dobrym lub średnim; w przypadku gdy tylko część obszaru jednostki ewidencyjnej prowa
dzona jest metodą informatyczną, jednostkę taką należy wykazywać wśród jednostek ewidencyjnych prowa
dzonych metodą klasyczną. 

W rubryce 9 - należy podać obszar, dla którego w okresie sprawozdawczym wykonano kontrole terenowe w myśl odpo-
wiednich przepisów o ewidencji gruntów. 

Uwaga do rubryk 5, 6, 7 i 8 

Przy określaniu stanu ewidencji gruntów (zakwalifikowaniu jako stan dobry lub średni ewidencji gruntów) należy kierować 
się kryteriami podanymi w opracowaniu pn. "Analiza i ocena stanu ewidencji gruntów w kraju" z 1985 r., przesłanym do wo
jewództw przy piśmie z dnia 1986-02-18 nr CC3-580/3/86. 

Dział 3. Podziemne uzbrojenie terenu 

Długość przewodów podziemnych należy wykazać łącznie z przyłączami domowymi. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 5 listopada 1996 r. 

w sprawie wyznaczenia zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych prowadzących 
krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 paź
dziernika 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komó
rek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Do prowadzenia krajowych list osób oczekują
cych na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów 
wyznacza się: 

1) Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 Akademii Me
dycznej w Warszawie, Instytut Transplantologii 

Warszawa, ul. Lindleya 4 - w zakresie obejmują
cym osoby oczekujące na przeszczepienie nerki, 
trzustki, serca, płuca, serca i płuca, wątroby oraz je
lit, 

2) Dolnośląskie Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc -
Szpital im. K. Dłuskiego, Oddział Immunoterapii 
i Przeszczepiania Szpiku we Wrocławiu, ul. Grabi
szyńska 105 - w zakresie obejmującym osoby 
oczekujące na przeszczepienie szpiku lub komórek 
pnia układu krwiotwórczego, 
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3) Bank Tkanek Oka w Warszawie, al. Solidarności 67 
- w zakresie obejmującym osoby oczekujące na 
przeszczepienie rogówki, 

4) Szpital Kliniczny Collegium Medicum Uniwersyte
tu Jagiellońskiego w Krakowie, Klinika Chirurgii 
Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii, Kraków 
ul. Prądnicka 80 - w zakresie obejmującym osoby, 
które ukończyły 18 lat, oczekujące na przeszczepie
nie alogenicznej zastawki serca, 

5) Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" 
w Warszawie, al. Dzieci Polskich 20 - w zakresie 
obejmującym osoby do 18 roku życia, oczekujące 
na przeszczepienie alogenicznej zastawki serca. 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. K. Kuszewski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 27 listopada 1996 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 200 zł 
oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, 
poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, 
poz. 703 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co 
następuje: 

§ 3. Ustala się wzory, próbę i masę (wagę) monet 
nominalnej wartości 20 zł i 200 zł, określone w załącz
niku nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Monety, o których mowa w § 3, wprowadza się 
do obiegu z dniem 18 grudnia 1996 r. 

§ 1. Ustala się wzór, próbę i masę (wagę) monety 
nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 1 
do zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

§ 2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się 
do obiegu z dniem 11 grudnia 1996 r. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: 

Wartość 

10 zł 

w z. W. Koziński 

Załącznik do zarządzenia Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 
27 listopada 1996 r. (poz. 706) 

Załącznik nr 1 

WZÓR, PRÓBA I MASA (WAGA) MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ 

Cechy graficzne Masa Średnica w Brzeg (waga) w Próba (bok) 
gramach mm 

strona główna strona odwrotna 

Wizerunek orła ustalony Półpostać gen. Jana 

dla godła Rzeczypospo- Henryka Dąbrowskiego. 

litej Polskiej, po bokach W tle fragment zapisu 

orła oznaczenie roku nutowego Mazurka Dą-

emisji: 19-96, pod or- browskiego oraz grupa 

łem napis: ZŁ 10 ZŁ, 
maszerujących żołnie-

gładki 16,5 32,0 Ag 925/1000 rzy. W otoku napis: 200-w otoku napis: RZECZ- -LECIE POWSTANIA POSPOLITA POLSKA MAZURKA DĄBROW-poprzedzony oraz za-
kończony pięcioma pe- SKIEGO, na tle postaci 

rełkami 
żołnierzy z lewej rok: 
1797, z prawej rok: 1997 


