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Rej. 166/96 
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 16 października 1996 r. 

o nadaniu orderów. 

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z później
szymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 
1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, 
poz. 450) odznaczeni zostają: 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

1. Bereza Henryk s. Stanisława , 

za wybitne zasługi dla rozwoju bankowości 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

2. Szwarc Krzysztof s. Wito lda, 

KRZYŻEM OFICERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

3. Szuka Iski Andrzej s. Józefa, 

KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

4. Okrzeja Henryk s. Jana. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśr;iewski 
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Rej . 169/96 
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 17października 1996 r. 

o nadaniu orderu. 

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z później
szymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 
1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, 
poz. 450) , w uznaniu wybitnych zasług w działalności 
państwowej odznaczony zostaje 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

Szymon Tadeusz Kociszewski s. Władysława. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 29 listopada 1996 r. 

w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego. 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 19 listo
pada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, 
poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 i z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496) zarządza się , co następuje : 

§ 1. Za pzynności organów dozoru techniH nego 
ustala się opłaty w wysokości określonej w załączniku 
do zarządzenia . 

§ 2. 1. Ustala się opłatę roczną z tytułu wykonywa
nia dozoru technicznego nad u rządzeniami techniczny
mi, podlegającymi dozorowi techn icznemu, w wysoko
ści określonej w pkt 1 załącznika do zarządzenia. 

2. Opłatę roczną pobiera się w każdym roku od eks
ploatująceQo urządzenie tech'~ iczne, znajdujące ~ się 
w ewidencji organów dozoru techn icznego. " . 
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3. Ustala się zerową stawkę opłaty rocznej za urzą
dzenie techniczne w roku, w którym w wyniku badania 
odbiorczego wydano decyzję zezwalającą na eksplo
atację· 

4. Ustala się zerową stawkę opłaty rocznej za urzą
dzenie techniczne wycofane z eksploatacji. Wycofanie 
urządzenia technicznego z eksploatacji podlega zgło
szeniu przez eksploatującego to urządzenie do właści
wego organu dozoru technicznego w terminie do dnia 
15 grudnia poprzedzającego rok, za który pobierana 
będzie opłata roczna . 

5. Przepis ust. 4 nie dotyczy zbiorników transporto
wych. 

6. Do zakresu czynności, za które pobiera się od 
eksploatującego opłatę roczną, zalicza się : 

1) prowadzenie ewidencji urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu, 

2) przeprowadzanie badań nadzwyczajnych - kon
trolnych urządzeń technicznych, 

3) przeprowadzanie okresowych (zwyczajnych) ba
dań technicznych urządzeń, zgodnie z warunkami 
technicznymi dozoru technicznego, 

4) przeprowadzanie kontroli prawidłowej eksploatacji 
urządzeń technicznych, w szczególności z zakresu 
obsługi i konserwacji, 

5) przeprowadzanie analiz awarii urządzeń technicz
nych nie wymagających wykonywania specjali
stycznych ekspertyz, 

6) wystawianie książek rewizyjnych i ich uaktualnia
nie w trakcie eksploatacji urządzeń technicznych, 

7) konsultacje i porady techniczne dotyczące urzą
dzeń podlegających dozorowi technicznemu, 

8) opracowywanie przepisów i warunków technicz
nych, dotyczących urządzeń podlegających dozo
rowi technicznemu, 

9) opiniowanie i opracowywanie projektów norm 
przedmiotowych. 

§ 3. 1. Ustala się opłatę roczną z tytułu wykonywa
nia dozoru technicznego w zakładach uprawnionych 
do: 

1) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń 
technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń 
technicznych, w zależności od liczby zatrudnionych 
osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem 
bądź dokonywaniem napraw urządzeń, 

2) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia 
urządzeń technicznych 

- w wysokości określonej w pkt 2 załącznika do zarzą
dzenia. 

2. Opłatę roczną pobiera się w każdym roku kalen
darzowym na podstawie deklaracji zakładu złożonej 
do dnia 15 grudnia raku poprzedzającego rok, za któ
ry pobierana będzie opłata . Niezłożenie deklaracji 
jest 'uważane za potwierdzenie prowadzenia działal
ności w dotychczasoWym zakresie w rOKu następ
nym. 

3. Do zakresu czynności, za które pobiera się opła
tę roczną od zakładów, które otrzymały uprawnienie, 
zalicza się: 

1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji technicznej 
zakładu uprawnionego, 

2) przeprowadzanie inspekcji zakładu posiadającego 
uprawnienie, 

3) konsultacje i porady techniczne dla osób zajmują
cych się technologią, wykonawstwem i kontrolą, 

4) sporządzanie wykazu i publikowanie informacji 
o zakładach uprawnionych. 

§ 4. Ustala się opłaty za: 

1) sprawdzenie kwalifikacji kandydata na obsługują
cego i(lub) konserwującego urządzenia techniczne 
(z wyłączeniem osób obsługujących urządzenia 
energetyczne) i wydanie zaświadczenia uprawnia
jącego, 

2) sprawdzenie kwalifikacji osoby napełniającej zbior
niki przenośne i wydanie zaświadczenia uprawnia 
jącego, 

3) sprawdzenie kwalifikacji kandydata na spawacza 
i wydanie zaświadczenia uprawniającego: 
a) na podstawie egzaminu ponadpodstawowego 

uprawniającego lub rozszerzającego dla jednej 
grupy materiałów, metody spawania oraz zakre
su grubości, pozycji i rodzaju złącza, 

b) na podstawie egzaminu ponadpodstawowego 
uprawniającego dla każdej następnej grupy ma
teriałów, pozycji i rodzaju złącza, 

4) przedłużenie ważności posiadanych uprawnień, 
połączone ze sprawdzeniem kwalifikacji spawacza, 

5) wystawienie duplikatu uprawnienia obsługujące
mu, konserwującemu, napełniającemu lub spawa
czowi urządzeń technicznych 

- w wysokości określonej w pkt 3 załącznika do zarzą
dzenia . 

§ 5. 1. Za pozostałe czynności organów dozoru 
technicznego, nie wymienione w § 2 ust. 6, § 3 ust. 3 
i w § 4, ustala się stawkę za jedną godzinę pracy w wy
sokości określonej w pkt 4 załącznika do zarządzenia. 

2. Ustalona stawka godzinowa ma zastosowanie 
w rozliczeniach ze zleceniodawcami z tytułu wykona
nia, między innymi, następujących czynności: 

1) badań odbiorczych i odbiorów uzupełniających 

urządzeń technicznych, łącznie ze sprawdzeniem 
. dokumentacji, 

2) badań doraźnych (nadzwyczajnych eksploatacyj
nych) urządzeń technicznych, 

3) uzgadniania dokumentacji projektowej urządzeń 
technicznych w zakresie zgodności z przepisami 
i warunkami technicznymi dozoru technicznego, 

4) czynności związanych z przeprowadzaniem postę
powania uprawniającego zakłady wytwarzające 
materiały, elementy lub urządzenia techniczne 
bądź naprawiające urządzenia oraz : wykonujące 
chemiczne czyszczenie i trawienie urządzeń, 

j 
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5) badań typu (prototypu) urządzeń technicznych oraz 
ich elementów, 

6) czynności związanych z dopuszczaniem urządzeń 
technicznych do obrotu, 

7) specjalistycznych badań i ekspertyz dotyczących 
awarii urządzeń technicznych, 

8) badań urządzeń zabezpieczających, bez jednocze
snego badania urządzenia podlegającego dozoro
wi technicznemu, 

9) odbiorów technicznych materiałów hutniczych, 

10) badań diagnostyczno-ekspertyzowych. 

3. Opłatę oblicza się według stawki godzinowej, po
mnożonej przez liczbę godzin zużytych w celu wykona
nia czynności (wraz z czasem dojazdu), oraz dolicza się 
rzeczywiste koszty podróży służbowych. 

4. Czas zużyty na wykonanie czynności składa się 
z czasu przeznaczonego na bezpośrednie wykonanie 
czynności organów dozoru technicznego oraz czynno
ści przygotowawczo-zakończeniowych poza miejscem 
pracy zleceniodawcy. 

5. Za czynności organów dozoru technicznego liczy 
się i pobiera opłatę minimalną za dwie godziny, choć
by te czynności trwały krócej. 

6. Przy obliczaniu opłaty za czynności organów do
zoru technicznego każdą rozpoczętą godzinę liczy się 
jako pełną. 

§ 6. 1. Opłaty za czynności organów dozoru tech
nicznego ulegają zwiększeniu z tytułu prac wykonywa
nych: 

1) w niedziele, święta, dni wolne od pracy i w porze 
nocnej - o 100%, 

2) za granicą - o 50%. 

2. Za przestoje w czasie wykonywania czynności or
ganu dozoru technicznego, zawinione przez zlecenio
dawcę, pobiera się opłatę według obowiązującej staw
ki godzinowej za każdą pełną godzinę przestoju. 

3. Za nie przeprowadzone lub tylko częściowo prze
prowadzone czynności organu dozoru technicznego 
z winy eksploatującego lub wytwarzającego urządze
nie techniczne pobiera się pełną opłatę jak za zrealizo
waną czynność według stawki przewidzianej dla danej 
czynności. 

§ 7. 1. Za wystawienie duplikatu książki rewizyjnej 
urządzenia technicznego pobiera się opłatę w wysoko
ści określonej w pkt 5 załącznika do zarządzenia. 

2. Za wydanie dokumentu uprawniającego wy
twórcę krajowego do wytwarzania materiałów, ele
mentów lub urządzeń technicznych oraz zakład do wy
konywania chemicznego czyszczenia i trawienia urzą
dzeń technicznych ustala się opłatę w wysokości 50% 
opłaty rocznej określonej w pkt 2 załącznika dO , zarzą-
dzenia. . 

3. Za wydanie dokumentu uprawniającego wy
twórcę zagranicznego wytwarzającego urządzenia 
techniczne, materiały lub elementy, stanowiące 
przedmiot eksportu do Polski, ustala się opłaty 
w wysokości określonej w pkt 6 załącznika do zarzą
dzenia. 

4. Za wykonanie czynności organów dozoru tech
nicznego, związanych z uprawnianiem wytwórców za
granicznych, pobiera się opłatę za jeden dzień pracy 
komisji w wysokości określonej w pkt 7 załącznika do 
zarządzenia, przy czym kontrahent pokrywa koszty 
przejazdu i zakwaterowania komisji. 

5. Za wykonanie czynności organów dozoru tech
nicznego na rzecz kontrahenta zagranicznego, innych 
niż wymienione w ust. 4, pobiera się opłatę w wysoko
ści określonej w pkt 8 załącznika do zarządzenia, przy 
czym kontrahent zagraniczny pokrywa koszty przejaz
du i zakwaterowania. 

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

Minister Przemysłu i Handlu: K. Ścierski 

Załącznik do zarządzenia Ministra Prze
mysłu i Handlu z dnia 29 listopada 
1996 r. (poz. 718) 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW DOZORU TECHNICZNEGO 

1) Opłata roczna z t.ytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi dozorowi tech
nicznemu wynosI: 

Lp. 

1 

1 

Rodzaj urządzenia technicznego 

2 

Kotły parowe, cieczowe i przepły-
wowe 

t 
, 
• 

Parametry Stawka w złotych 
techniczne lub 
pracochłon-

ność 45,00 135,00 247,50 360,00 45,00 

3 4 5 6 7 8 

URZĄDZENIA CiŚNIENIOWE 

pow. og rzew. do 10 powyżej powyżej powyżej za każdy 
wm 2 , lO do 25 25 do 125 125 do dal~zy 

1000 1000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Autoklawy poj. w m3 do 5 powyżej powyżej - za każde 
5 do 25 25 do 100 dalsze 

100 

3 Zbiorniki stałe i wymienniki ciepła poj. w m3 do 5 powyżej powyżej - za każde 
oraz bezciśnien iowe zbiorniki do 5 do 25 25 do 100 dalsze 
magazynowania materiałów nie- 100 
bezpiecznych 

4 Zbiorniki sprężonego powietrza poj. w m3 do 2 - - - -
w pojazdach szynowych i samo-
chodowych 

5 Zbiorniki przenośne i transporto- poj. w m3 do 5 powyżej powyżej - -

we (bez butli) 5 do 25 25 do 100 

6 Wytwornice acetylenu ładunek karbi- do 2 powyżej powyżej powyżej za każde 
du w kg 2 do 5 5 do 10 10 do 50 dalsze 50 

7 Rurociągi parowe łączące kocioł długość w m do 100 powyżej powyżej - -
z turbiną w blokach energetycz- 100 do 500 
nych 500 

8 Zbiorniki do transportu materia- poj. w m3 do 2 powyżej powyżej - za każde 
łów niebezpiecznych 2 do 5 5 do 10 dalsze 10 

DŹWIGNICE 

9 Wciągarki i wciągniki udźwig wt do 2 powyżej powyżej - za każde 
2 do 15 15 do 100 dalsze 50 

10 Suwnice udźwig w t do 2 powyżej powyżej powyżej za każde 
2 do 10 10 do 50 50 do 100 dalsze 50 

11 Źurawie udźwig w t do 2 powyżej powyżej powyżej za każde 
2 do 8 8 do 40 40 do 100 dalsze 50 

12 Układnice magazynowe i torowe udźwig w t - - do 3,2 powyżej -
3,2 

13 Dźwigi przeznaczone do pionowe- ilość do 2 powyżej powyżej powyżej -
go przemieszczania osób lub ła- przystanków 2 do 6 6 do 12 12 
dunków 

14 Wyciągi towarowe (w tym wycią- udźwig w t - - do 10 powyżej za każde 
gi statków) 10 do 50 dalsze 50 

15 Podesty ruchome udźwig w t - do 0,5 powyżej - -
0,5 

16 Dźwigi linotorowe udźwig w t - - do 10 powyżej -
10 

17 Urządzenia służące do manipula- udźwig w t - do 10 powyżej powyżej -
cji kontenerami 10 do 100 100 

PRZENOŚNIKI 

18 Przenośniki kabinowe ilość - do 5 powyżej powyżej -
przystanków 5 do 12 12 

19 S~hody ruchome długość w m - - do 6 powyżej -

6 

20 Chodniki ruchome -' -~ długość w m - - do 6 powyżej -

6 

• 
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1 2 3 

21 Koleje linowe (bez badania ma- liczba 
gnetycznego lin) godzin 
1) o ruch u sezonowym x 19 
2) o ruchu całorocznym: 

a) towarowe x 54 
b) osobowe: 

- kabinowe x 54 
- krzesełkowe: 

l-osobowe x 38 
więcej niż l-osobowe x 46 

22 Wyciągi narciarskie: liczba godzin 
1) o niskim prowadzeniu liny: 

a) bez podpór x5 
b) z podporami x8 

2) o wysokim prowadzeniu liny: 
a) o długości do 750 m z orczy-

kiem: 
- l-osobowym x7 
- 2-osobowym x 10 

b) o długości powyżej 750 m x 11 

2) Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru tech
nicznego w zakładach uprawnionych do: 
a) wytwarzania materiałów, elementów lub urzą

dzeń technicznych bądź dokonywania napraw 
urządzeń technicznych, w zależności od liczby 
zatrudnionych osób bezpośrednio związanych 
z wytwarzaniem bądź dokonywaniem napraw 
urządzeń, wynosi: 
- do 3 osób - 135,00 zł 
- od 4 do 8 osób - 405,00 zł 
- od 9 do 20 osób - 990,00 zł 
- od 21 do 100 osób - 2.700,00 zł 
- powyżej 100 osób - 3.600,00 zł, 

b) wykonywan ia chemicznego czyszczenia i tra
wienia urządzeń technicznych wynosi 540,00 zł . 

3) Opłata za sprawdzenie przez organy dozoru tech
nicznego kwalifikacji w celu nadania uprawnień 
wynosi : 
a) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na obsługu

jącego urządzenia techniczne (z wyłączeniem osób 
obsługujących urządzenia energetyczne) i wyda
nie zaświadczenia uprawniającego - 45,00 zł, 

b) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na kon
serwującego urządzenia techniczne i wydanie 
zaświadczenia uprawniającego - 90,00 zł, 

c) za sprawdzenie kwalifikacji osoby napełniającej 
zbiorniki przenośne i wydanie zaświadczenia 
uprawniającego - 45,00 zł, 

4 5 6 7 8 

855 - - - -

2430 - - - -

2430 - - - -

1710 - - - -
2070 - - - -

225 - - - -
360 - - - -

315 - - - -
450 - - - -
495 - - - -

d) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na spa
wacza i wydanie zaświadczenia uprawniające
go: 
- na podstawie egzaminu ponadpodstawowe

go uprawniającego lub rozszerzającego dla 
jednej grupy materiałów, metody spawania 
oraz zakresu grubośc i , pozycji i rodzaju złącza 
- 180,00 zł, 

- na podstawie egzaminu ponadpodstawowe-
go uprawniającego dla każdej następnej gru
py materiałów, pozycji i rodzaju złącza - do
datkowo 67,50 zł, 

e) za przedłużenie ważności posiadanych upraw
nień, połączone ze sprawdzeniem kwalifikacji 
spawacza - 90,00 zł, 

f) za wystawienie duplikatu uprawnienia obsłu
gującemu, konserwującemu, napełniającemu 
lub spawaczowi urządzeń technicznych -
22,50 zł. 

4) Stawka za jedną godzinę pracy, za czynności orga
nów dozoru technicznego, dla których nie są prze
widziane opłaty roczne, wynosi 45,00 zł. 

5) Opłata za wystawienie duplikatu książki rewizyjnej 
urządzenia technicznego wynosi 52,00 zł. 

6) Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego wy
twórcę zagranicznego wytwarzającego urządzenia 
techniczne, materiały lub elementy, stanowiące 
przedmiot eksportu do Polski wynosi : 

Uprawnienie do wy- Przedłużenie lub roz-

Lp. Wytwórcy urządzeń technicznych, elementów i materiałów* ) 
twarzania lub przy- szerzenie uprawnienia 

wrócenie uprawnienia do wytwarzania 

Stawka w USD 

1 Zatrudniający do 50 pracowników 1000 500 

2 Zatrudniający od 51 do 100 pracowników 2000 1000 

3 Zatrudniający powyżej 100 pracowników 3000 1500 

* ) Dla wytwórców elementów urządzeń i drobnych urządzeń można w uzasadnionych wypadkach (np. małe dostawy) w drodze negocjacji 
obniżyć stawkę o 50%. 

- , ł 
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7) Opłata za wykonanie czynności organów dozoru 
technicznego, związanych z uprawnianiem wy
twórców zagranicznych, za jeden dzień pracy komi
sji wynosi 1 100 USD. 

8) Opłata za wykonanie czynności organów dozoru 
technicznego na rzecz kontrahenta zagranicznego, 
za które nie pobiera się opłaty ustalonej w pkt 7 za
łącznika, wynosi 60 USD za jedną osobogodzinę. 

719 

ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 29 listopada 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji 
na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych. 

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 paź
dziernika 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. 
Nr 127, poz. 627) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodar
ki Morskiej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia 
wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie 
koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad 
płatnych (Monitor Polski Nr 34, poz. 347) w § 2 po wy-

razach "Konin - Stryków" dodaje się wyrazy,,, a tak
że na budowę i eksploatację autostrady A-1 na odcin
ku Gdańsk - Toruń". 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
B. Liberadzki 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 4 grudnia 1996 r. 

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 
z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku 
lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z 0.0. w roku 1997 albo 

w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 
października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 
26, poz. 117). 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, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 
oraz z 1994 r. Nr 74, poz. 331). w związku z § 11 rozpo
rządzenia 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 użytkowe
go w Łodzi w Polsce: 

1) na imprezie pod nazwą I Wystawa Techniki i Wypo
sażenia Targów, odbywającej się w okresie od dnia 
30 stycznia do dnia 31 stycznia 1997 r., 

2) na imprezie pod nazwą INTERGLASS VII Międzyna
rodowe Targi Szkła i Ceramiki Targi Kamienia, Ma
szyn i Technologii, odbywającej się w okresie od 
dnia '6 lutego do dnia 8 lutego 1997 r., 

3) na imprezie pod nazwą INTERTELECOM VIII Mię
dzynarodowe Targi ,Łączności, odbywającej się 
w okresie od dnia 4 marca do dnia 7 marca 1997 r., 

4) na imprezie pod nazwą III Wystawa "Regiony Tury
styczne Świata", odbywającej się w okresie od 
dńia 21 marca do dnia 23 marca 1997 r., 

5) na imprezie pod nazwą INTERSWEET II Targi Sło
dyczy i Napojów, odbywającej się w okresie od 
dnia 4 kwietnia do dnia 6 kwietnia 1997 r., 

6) na imprezie pod nazwą INTERFASHION XVI Mię
dzynarodowe Targi Odzieży, Tkanin, Dziewiarstwa 
i Wyrobów Skórzanych, odbywającej się w okresie 
od dnia 23 kwietnia do dnia 26 kwietnia 1997 r., 

7) na imprezie pod nazwą PET FAIR V Międzynarodo
we Targi Zoologiczne, odbywającej się w okresie 
od dnia 9 maja do dnia 11 maja 1997 r., 

8) na imprezie pod nazwą BEAUTY FAIR III Targi Ko
smetyków i Artykułów Drogeryjnych, odbywającej 
się w okresie od dnia 23 maja do dnia 25 maja 1997 r., 

9) na imprezie pod nazwą INTERFLOWER VII Targi Ar
chitektury Krajobrazu, Ogrodn ictwa i Kwiaciar
stwa, odbywającej się w okresie od dnia 4 września 
do dnia 5 września 1997 r., 

10) na imprezie pod nazwą II Wystawa Komunikacji 
Miejskiej, odbywającej się w okresie od dnia 23 
września do dnia 25 września 1997 r., 

11) na imprezie pod nazwą INTERFASHION XV Targi 
TeksWliów, Maszyn i Technologii, odbywającej się 
w okresie od dnia 15 października do dnia 17 paź
dziernika 1997 r., 


