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DNIA 15 C7.ERW0A 19BB r.
Nr 16

Treść1
POZ!
Akty prawne rad narodowych
11

fi - uchwała Nr XXVI/213/6B Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 27 maja 1988 r.
w sprawie ulg podatkowych z tytułu Inwestycji dla podatników wykonujących działal
ność w zakresie handlu artykułami spożywczymi, rolnymi 1 ogrodniczymi,

115 - uchwała Nr XXIII/103/88 Rady Narodowej Miasta 1 Gminy w Suszu z dnia 19 maja 1988 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg zakładowych,
116 - uchwała Nr XXIII/110/88 Gminnej Rady Narodowej w Oodkowle z dnla^26 maja 1988 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek miesięcznych czynszu za 1 m rowierzchnl lokali
użytkowych na terenie gminy Godkowo,
Akty terenowych organów administracji państwowej
117 - zarządzenie Nr 1/88 Naczelnika Miasta Malborka z dnia 16 lutfgo 1980 r, w
określenia sposobu przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w mlejscic

pu

nych na terenie miasta Malborka,
110 - zarządzenie Nr 4/88 Naczelnika Miasta 1 Gminy w Tolkralcku z dnia 5 maja 1988 r.
w sprawie określenia sposobu przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miej
scach publicznych na terenie miasta i gminy Tolkmicko,
119 - zarządzenie Nr 3/88 Naczelnika Miasta 1 Gminy w Pasłęku z dnia 20 maja 1988 r. w
sprawie określenia sposobu przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach
publicznych na terenie miasta i gminy Pasłęk,
120

- zarządzenie Nr 2/88 Naczelnika Gminy w Lichnowach z dnia 25 marca 1988 r. w

sprawie

określenia sposobu przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicz
nych na terenie gminy Lichnowy,
121

- zarządzenie Nr 3/88 Naczelnika Gminy Braniewo z dnia 1 6 maja 1988 r. w 8 P r “w l e
określenia sposobu przewożenia zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach

publicz

nych na terenie gminy Braniewo.

11i*
Uchwała Nr XXVI/213/88
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu
z dnia 27 maja 1988 r.
w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji
dla podatników wykonujących działalność w za
kresie handlu artykułami spożywczymi, rolnymi
i ogrodniczymi.

tytułu inwestycji /Dz.U. Nr 60, poz. 307/
Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu, uchwala
co następuje!
§ 1.
Rozszerza się stosowanie ulg podatkowych z
tytułu inwestycji na podatników wykonującycn
działalność w zakresie handlu artykułami spo
żywczymi, rolnymi 1 ogrodniczymi, z wyjątkiem

Na podstawie art, A ustawy z dnia 19

sprzedaży kwiatów i towarów pochodzenia za

grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytu

granicznego w miejscowościach województwa el

łu InweBtycJI /Dz.U. Nr ^5, P°z * 230/. oraz

bląskiego d o 5 tys. mieszkańców.

§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17
grudnia 198A r. w sprawie ulg podatkowych z

2
§ 2.

Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia

Ustala ślą ulgi w wysokości 50 % kwot
wydatkowanych na inwestycje rozpoczęte po

21

Nr 1h,poz. 60/ Rada Narodowa Miasta i Gminy

wejściu w życie uchwały.
§

marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U.

uchwala, co następuje !

5.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie po upływie

M*

dni

Zalicza 3ię do kategorii dróg zakładowych

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

drogi określone w załącznikach Nr 1 1 2

Województwa Elbląskiego.

do uchwały.

Przewodniczący

§ 2.

Wojewódzkiej Rady Narodowej

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11* dni

Ryszard Święcicki

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Elbląskiego.
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Przewodnicząca

Uchwała Nr XXIII/103/88

Rady Narodowej Miasta i Gminy

Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suszu

mgr Cecylia Piotrowska

z dnia 19 maja 1988 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/

dróg zakładowych.

103/88 Rady Narodowej Miasta 1 Gminy
w Suszu z dnia 19 maja 1988 r.
Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg zakładowych
na terenie Gminy Susz

Lp.

Nazwa drogi

Długość [ Rodzaj

Przebieg drogi

2,5

1. Olbrechtowo-Zieleń

do drogi wojewódzkiej
Susz-Oostyczyn

2. Bronowo-Dąbrówka

do drogi krajowej
Susz-Malbork
do drogi wojewódzkiej
jawty W - Jawty M - Susz

3. Nipkowie-Nipkówko
ą. Bornice-Kamienlec

do drogi krajowej
Kamlenlec-Prabuty

5. Januszewo-Boleszów

do drogi gminnej
Falknowo-Grabowiec

6.

F a l k n o w o - F a l k n o w o Małe

7. Ulnowo-Fabiany
8. Jańuszewo-Zieleń
9. droga z Lubnowy W.

gruntowa

|P0H7. Susz
I

3,0 km
1 ,0 km

do drogi wojewódzkiej
Susz-Olbrechtówko
do drogi wojewódzkiej
Susz-Gostyczyn
do drogi wojewódzkiej

gruntowa
ulep.jumbami
gruntowa

km

gruntowa

2,5 km

gruntowa

2,0 km

gruntowa

3,0 km

gruntowa

5,0 km

gruntowa

2,8 km

gruntowa

2,0

do drogi gminnej
Chełmżyca-Redaki

Obrzynowe-Bronowo

km

JJedn.gosp.

___

it
♦t

POHZ u m o w o
n

'
ii

Nadleśnictwo
Susz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/103/88
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suszu
z dnia 19 maja 1988 r.
Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg zakładowych
na terenie miasta Susz

Lp.

Przebieg Drogi

_____________
asfalt

''"■"uI7Leśńa'dć‘Źakładu Wielkiego Proletariatu

asfalt

2, ul.Leśna do Spółdzielni Kółek Rolniczych

asfalt 1/3,bruk 2/3

3. ul. Dworcowa

j

5. od przejazdu kolejowego za posesją INCO o
6. ul,15 Grudnia do Głównego Punktu Zasilania

erge

.drssa-------— — ---- ,
0,25 km ZWP-Susz
0,10 km SKR-Susz
0,80 km

beton

0,20 km

y

gruntowa

i

Jumby
trylinka

0,70 km
0,20 km
0,10 km

PKP-Susz
ZZG INCO Susz
POHZ-Susz
ZE-Kwid zyn
CPN-Susz

-

3

o właściwości ogólnej do stanowienia
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przepisów prawa miejscowego /Dz.U.Nr 25,poz.
Uchwała Nr XXIII/110/88
Gminnej Rady Narodowej w Godkowie

126, z 1987 r. Nr 2,poz.10/ zarządza się, co
następuje :

z dnia 26 maja 1908 r.

§ 1.

w sprawie ustalenia 'wysokości stawek mie
sięcznych czynszu za 'ffl£ lokali użytkowych
na terenie Gminy Godkowo
Na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia

Przewiezienie zwłok osób zmarłych lub zabi
tych w miejscach publicznych do domu przedpogrzebowego lub do najbliższego szpitala
posiadającego kostnicę następuje środkami

10 kwietnia 1974 r.Prawo lokalowe /Dz.U.

transportowymi Zakładu Pogrzebowego Frzedsię

z 1987 r. Nr !0,poz. 163/ oraz § 11 ust.1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

wej w Malborku na wniosek prokuratora lub

grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za
lokale mieszkalne i użytkowe /Dz.U.Nr 40,poz.
230/ Gminna Pada Narodowa uchwala,co. nastę
puje t

blorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio
organów Milicji Obywatelskiej.
Wniosek o przewiezienie zwłok może byó zgło
szony także telefonicznie pod numer w Malborku:
a/ 36-59 - punkt usług pogrzebowych Malbork
ul.Żymierskiego w dni powszednie

§ 1.
Ustala się stawki bazowe czynszu na 1 «£
powierzchni lokalu użytkowe miesięcznie
w wysokości:

gcdz.7.oo-15.oo,
b/ 26-85 - Zakład Zieleni ul.Żymierskiego
Malbork - we wszystkie dni tygodnia
przez całą dobę.

1/ za lokale wynajmowane na prowadzenie
działalności statutowej organizacjom

§ 2.

społeczno-politycznym utrzymującym się
wyłącznie ze składek członkowskich

1. Przewóz zwłok, o których mowa w § 1 po
winien byó dokonany środkami transportowymi

lub dotacji - 50 zł,
2/ za lokale przeznaczone na j
a/ prowadzenie działalności gastrono

przystosowanymi do tego celu, a w przypadku
ich braku innymi środkami przewozowymi przy
użyciu skrzyni obitej wewnątrz blachą.

micznej - 200 zł,
b/ prowadzenie działalności rzemieślniczej
1 usługowej 100 zł,
c/ pomieszczenia magazynowe 1 składowe
oraz inne lokale 70 zł.

2. Do przewożenia zwłok nie wolno używać
karetek pogotowia ratunkowego.
3. Po przewiezieniu zwłok użyte do tego celu
środki przewozowe powinny być bezzwłocznie
wydezynfekowane.

§ 2-

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Elbląskiego.
Przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej
Witold Białobrzewski

1. Na prośbę krewnych 1 za zgodą organu,który
zgłosił wniosek o przewiezienie zwłok mogą
być wykorzystane środki przewozowe dostar
czone przez tych krewnych.
2. Zwłoki zmarłych na choroby zakaźne nie mosą
być przewożone środkami przewozowymi osób
prywatnych.

Zarządzenie Nr 1/88
Naczelnika Miasta Malborka
z dnia 16 lutego 1988r.

§ 4.
Zgodnie z wnioskiem właściwych organów zwłoki
powinny być przewiezioną do domu przedpogrze-

W sprawie określenia sposobu przewożenia

bowego lub kostnicy najbliższego szpitala.

zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach

0 terminie przewiezienia zwłok należy zawiado

publicznych na terenie miasta Malborka.

mić w miarę możliwości dom przedpogrzebowy lub
właściwy

Na podstawie art. 13 ust.2 ustawy z dnia

•

'

szpital.
§ 5.

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 1 chowania
zmarłych /Dz.U. z 1972 r. Nr 47,poz.298,
z 1974 r. Nr 22,poz.131 i z 1975 r. Nr 17,
poz,94/ § 2 ust.1 zarządzenia Ministra Gospo

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych
Województwa Elbląskiego.

darki Komunalnej z dnia 9 września 1960 r.
w sprawie wytycznych o przewożeniu zwłok osób
zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych
/M.P. Nr 82,poz.373/ oraz § 3 pkt.1 rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia
1984 r. w sprawie określenia upoważnień dla
terenowych organów administracji państwowej

Naczelnik Miasta
mgr int.Andrzej Kaliński

-

5

-
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Zarządzenie Nr 3/88

Zarządzenie Nr 5/88
Naczelnika Miasta 1 C.mlny Tolkmicko
z dnia 5

Naczelnika Miasta 1 Gminy Pasłęk
z dnia 20 maja 1908 r.

maja 1988 r.

w sprawie określenia sposobu przewożenia

w sprawie określenia sposobu przewożenia

zwłok osób zmarłycn lub zabitych w miejscach

zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach

publicznych na terenie miasta i yrnlny Tolkmicko

publicznych na terenie miasta i gminy Pasłęk

Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 1 chowaniu

Na poddstawte art. 13 ust.2 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach

zmarłych /Dz.U. t 1972 r. Nr 57 poz. 298,

1 chowaniu zmarłych /Dz.U. z 1972 r. Nr 57

z 1975 r. Nr 22 poz.131

poz. 298, z 1975 r. Nr22 poz. 131 i z 1975 r.

1 z 1975 r. Nr17

poz.95/ i §2 ust.1 zarządzenia Ministra Gos

Nr 17 poz. 95/ 1 § 2 ust. 1 zarządzenia

podarki Komunalnej z dnia 9 września 1960 r.

Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 wrześ

w sprawie wytycznych o przewożeniu zwłok

nia 1960 r. w sprawie wytycznych o przewożeniu

osób zmarłych lub zabitych w miejscach pu

zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach

blicznych /M.P. Nr 82 poz. 373 / oraz 53 pkt 1

publicznych /M.P. Nr

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwiet

82 poz. 373/oraz §3 pkt 1

1985 r. w sprawie określenia upoważnień dla

nia 1985 r. w sprawie określenia upoważnień

terenowych organów administracji państwowej

dla terenowych organów o właściwości ogólnej

0 właściwości ogólnej do stanowienia przepisów

do stanowienia przepisów prawa miejscowego

prawa miejscowego / Dz.U. Nr 25 poz.

/Dz.U. Nr 25 poz.126 1 z 1987 r. Nr2 poz. 10/

126

1 z 1987r. Nr 2 poz. 10/ zarządza się, co nas

zarządza się , co następuje:

tępuje:

§ 1.
§ 1.

Przewożenie zwłok osób zmarłych lub zabitych

Przewiezienie zwłok osób zmarłych lub zabitych

w miejscach publicznych do domu przedpogrzebowego

w miejscach publicznych do domu przedpogrze-

lub do najbliższego szpitala posiadającego

bowego lub do najbliższego szpitala posiada

kostnicę następuje środkami transportowymi

jącego kostnicę następuje środkami transporto

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 1 Miesz

wymi Zakładu Pogrzebowego Przedsiębiorstwa

kaniowej w Pasłęku na wniosek prokuratora

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Branie

lub organów Milicji Obywatelskiej.

wie na wniosek prokuratora lub organów Milicji

Wniosek o przewiezienie zwłok może być zgło

Obywatelskiej.

szony także telefonicznie pod numer w Pasłęku:

Wniosek o przewiezienia zwłok może być zgłoszo

- 20-21

ny także telefonicznie pod numer w Braniewie:

Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Nowotki 6 -

a/ 25-71 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu

- w dni powszednie w godz 7.00- 15.00.

Przedsiębiorstwo Gospodarki

nalnej 1 Mieszkaniowej w godz.7.oo- 15.oo,

§ 2.

w dni robocze
b/ 29-81 - Zakład Pogrzebowy ul. Morska 55- w dni

1. Przewóz zwłok, o których mowa w § 1 powi
nien być dokonany środkami transportowymi

robocze po godz. 1 5 .oo , w dni wolne całą dobę.
przystosowanymi do tego celu, a w przypadku

§ 2.

ich braku innymi środkami przewozowymi

1. Na prośbę krewnych i za zgodą organu, który

przy użyciu skrzyni obitej wewnątrz blachą.

zgłosił wniosek o przewiezienie zwłok, mogą

2. Do przewożenia zwłok nie wolno używać kare

być wykorzystane środki przewozowe dostarczo

tek

pogotowia ratunkowego,

3. Po przewiezieniu zwłok użyte do tego celu

ne przez tych krewnych.
2. Zwłoki zmarłych na choroby zakaźne nie mogą
być przewożone środkami osób prywatnych.

środki przewozowe powinny być bezzwłocznie
wydezynfekowane.
§ 3.

§ 3.
Zgodnie z wnioskiem właściwych organów zwłoki
powinny być przewiezione

do domu przedpogrze-

bowego lub kostnicy najbliższego szpitala.
0 terminie przewiezienia zwłok należy zawiado
mić w miarę możliwości dom przedpogrzebowy
lub właściwy szpital.

1. Na prośbę krewnych i za zgodą organu, który
zgłosił wniosek o przewiezienie zwłok
mogą być wykorzystane środki przewozowe
dostarczone przez tych krewnych.
2. Zwłoki zmarłych na choroby zakaźne nie
mogą być przewożone środkami prz< wozo
wymi osób prywatnych.

§ 5.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 15 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Zgodnie z wnioskiem właściwych zwłoki
powinny być przewiezione do domu przed

W/ojewództwa Elbląskiego.
Naczelnik Miasta i Gminy
inż. Henryk Kozicki

pogrzebowego lub kostnicy najbliższego
szpitala.

*5
O terminie przewiezlania zwłok należy zawia
domić w miarę możliwości zarządcę cmentarza
lub właściwy szpital.

5-

§

'.arządzenie wchodzi w Zycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo
jewództwa Elbląskiego.
Naczelnik Miasta 1 Gminy
mgr Maciej Bojewski
120

Zarządzenie Nr 2/88
Naczelnika Gminy w Lichnowach
z dnia 25 marca 1988r.
w sprawie określenia sposobu przewożenia zwłok
osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicz
nych na terenie gminy Lichnowy.

§

3<

1. Na prośbę krewnych zmarłego 1 za zgodą organu
który zgłosił wniosek o przewiezienie
z.włok mogą być wykorzystane środki przewo
zowe dostarczone przez tych krewnych.
2. Zwłoki zmarłych ns choroby zakaźne nie
mogą być przewożone środkami przewozowy
mi osób prywatnych.
§ 4.
Zgodnie z wnioskiem właściwych organów
zwłoki powinny być przewiezione do domu
przedpogrzebowego lub kostnicy najbliższe
go szpitala.
0 terminie przewiezienia zwłok należy za
wiadomić w miarę możliwości dom przedpogrzebowy lub właściwy szpital.
§ 5.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych /Dz.U, z 1972r. Nr 47, poz. 298,z
1974r. Nr 22, poz. 1 3 1 , z 1975r. Nr 17, poz.
94/, § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Gospo
darki Komunalnej z dnia 9 września 1960r. w
sprawie wytycznych o przewożeniu zwłok osób
zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Elbląskiego.

/M.P. nr 82, poz. 373/ oraz § 3 pkt. 1 rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia

Zarządzenie Nr 3/88
Naczelnika Gminy w Braniewie
z dnia 16 maja 1 9 8 8 r.

1984r. w sprawie określenia upoważnień dla te
renowych organów administracji państwowej o
właściwości ogólnej do stanowienia przepisów
prawa miejscowego /Dz.U. Nr 25, poz. 126, z
1987r. Nr 2, poz. 10/ zarządza się, co nastę-

Naczelnik Gminy
mgr Waldemar Lamkowski
121
i

w sprawie określenia sposobu przewożenia
zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejcach publicznych na terenie gminy Braniewo.
Na podstawie art. 13 ust.2 ustawy z dnia

pu je 1

31 stycznia 1 9 5 9 r. o cmentarzach i chowaniu

§ 1.
Przewiezienie zwłok, osób zmarłych lub zabitych
w miejscach publicznych do domu przedpogrzebowego lub do najbliższego szpitala posiadającego
kosznicę następuje środkami transportowymi
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej w Malborku na wniosek prokuratora lub
organów Milicji Obywatelskiej.
Wniosek o przewiezienie zwłok może Igfó zgłoszo
ny także telefonicznie pod numer:
a/ 36-59 - Zakład Pogrzebowy Malbork ul. Żymlery
sklego 83 - w dni powszednie godz. 7 -15 .
b/ 26-85 - Zakład Zieleni ul. Żymierskiego 83 we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.

zmarłych /Dz.U. z 1972r. Nr 47, poz. 298,
z 1974r. Nr 22, poz. 131, z 1975r. Nr 17,
poz. 94/, § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 9 września 1960r.
w sprawie wytycznych o przewożeniu zwłok
osób zmarłych lub zabitych w miejscach pu
blicznych /M.P. Nr 82, poz. 373/ oraz § 3
pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 kwietnia 1984r. w sprawie określenia upo
ważnień dla terenowych organów administracji
państwowej o właściwości ogólnej do stanowie
nia przepisów prawa miejscowego /Dz.U. Nr 25,
poz. 126, z 1987r. Nr 2, poz. 10/ zarządza
się, co następuje:

§ 2.

§ 1.
zwłok

1.Przewóz zwłok, o którym mowa w § 1 powinien być
dokonany środkami transportowymi przystosowany
mi do tego celu, a w przypadku ich braku innymi
środkami■przewozowymi przy użyciu skrzyni obi
tej wewnątrz blachą.
2. Do przewozu zwłok nie wolno używać karetek
pogotowia ratunkowego.
3. Po przewiezieniu zwłok użyte do tego celu
środki przewozowe powinny być bezzwłocznie
wydezynfekowane.

PrzewiezienleV'osdb zmarłych lub zabitych w
miejscach publicznych do najbliższego szpi
tala posiadającego kostnicę następuje środ
kami transportowymi Zakładu Pogrzebowego
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu
nalnej 1 Mieszkaniowej w Braniewie na wnio
sek prokuratora lub organów Milicji Obywatel
skiej.
Wniosek o przewiezienie zwłok może być zgło
szony także telefonicznie pod numer w Branie-

-6
wie!
a/ 24-71 lub 24-72 - centrala telefoniczna ,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej w Braniewie w dni
, .
1 J
,00 „0°
/
powszednie w godz. 7 -15 •
b/ 97 - Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych we wszystkie dni .tygodnia przez całą dobę.

§ 5.
,1. Na prośbę krewnych 1 za zgodą organu, któ
ry zgłosił wniosek o przewie zieriie zwłok
mogą byó wykorzystane środki przewozowe
dostarczone przez tych krewnych.
2. Zwłoki zmarłych na choroby zakaźne nie
mogą byó przewożone środkami przewozo

wymi osób prywatnych,

§ 2.
ł
1. Przewóz zwłok, o których mowa w § 1 powi
nien byó dokonany środkami transportowymi
przystosowanymi do tego celu, a w przypad
ku ich braku innymi środkami przewozowymi
przy użyciu skrzyni pbitej wewnątrz blachą,
2. Do przewożenia zwłok nie wolno używaó ka
retek pogotowia ratunkowego.
3.' Po przewiezieniu zwłok użyte do tego celu
środki przewozowe powinny byó bezzwłocz
nie wydezynfekowane.

-

§ 4.

Zgodnie z wnioskiem właściwych organów zwło
ki powinny być przewiezione do kostnicy najJ
bliższego szpitala.
0 terminie przewiezienia zwłok należy zawia
domić w miarę możliwości właściwy szpital.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
ód dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje
wództwa Elbląskiego.
w/z Naczelnika Gminy
mgr Helena Macholla
Sekretarz Urzędu Cmlfty

Dziennik Urzędowy Województwa Elbląskiego wysyłany będzie po opłaceniu prenumeraty
na rachunek: Urząd Wojewódzki w Elblągu , Wydział Budżetowo - Gospodarczy,
konto 17008-677-224 w Narodowym Banku Polskim Oddział w Elblągu.
Redakcja Dziennika Urzędowego! Urząd Wojewódzki - Wydział Prawny, ul. Wojska Folskiegol
82-300 Elbląg , tel . 274-19 .

Administracja ! Urząd Wojewódzki - Wydział Budżetowo-Gospodarczy, ul. Wojska Polskiego 1,
82-300 Elbląg , tel. 470-01 wewn. 427.
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Dziennika należy wnosi,
do Administracji w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.
Prenumerata wynosi - roczna 900 zł.
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się.
Cena niniejszego egzemplarza wynosi. 18 zł.
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