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§ 23. Świadczenia przewidziane w rozporządzeniu wyz budżetu państwa , w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
płaca się

Rozdział

Przepisy

8

końcowe

§ 24. W sprawach o przyznanie

świadczeń

-

Poz. 437, 438 i 439

wawczych, nie zakończonych decyzją do dnia
cie rozporządzenia , stosuje się jego przepisy.

wejścia

w

ży

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 
szenia i ma zastosowanie do wypadków zaistniałych od dnia
10 maja 1991 r. i decyzji wydanych w sprawie świadczeń
odszkodowawczych po tej dacie.
Minister Spraw

odszkodo-

Wewnętrznych :

H. Majewski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 7

w sprawie utworzenia

urzędów

października

morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu
dyrektorów urzędów morskich.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131) zarządza się,
co następu j e:

§ 1. Tworzy
siedziby:

się następujące urzędy

1)

Urząd

Morski w Gdyni,

2)

Urząd

Morski w

3)

Urząd

Morski w Szczecinie.

morskie i ustala ich

Słupsku,

§ 2. 1. Terytorialny zakres

1991 r.

działania :

1) dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - obejmuje
morskie wody wewnętrzne , morze terytorialne i wyłącz
ną strefę ekonomiczną od wschodniej granicy Państwa
do południka 17"40'30" długości geograficznej wschodn iej, jak również morskie porty i przystanie oraz pas
techniczny w granicach województw elbląskiego
i gdańskiego ,
2) dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku - obejmuje
morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłącz
n ą strefę ekonomiczną od południka 17"40'30" długości
geograficznej wschodniej do południka 15°23'24" dłu
gości geograficznej wschodn iej, jak również morskie

działania

porty i przystanie oraz pas techniczny w granicach
województw słupskiego i koszalińskiego,
3) dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - obejmuje ·morskie wody wewnętrzne , morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną od południka 15°23'24"
długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa, jak również morskie porty i przystanie oraz
pas techniczny w granicach województwa szczecińs 
kiego.
2. Dyrektorzy urzędów morskich są właściwi do wykonywania zadań określonych umowami międzynarodowymi
oraz odrębnymi przepisami prawnymi na obszarach morza
pełnego poza terytorialnym zakresem działania określonym
w ust. 1.

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21
marca 1955 r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwo
ści miejscowej urzędów morskich (Monitor Polski Nr 63, poz.
749, z 1959 r. Nr 26, poz. 122, z 1970 r. Nr 42, poz. 320,
z1972r. Nr8, poz.57, z1975r. Nr26, poz. 167iz1982r. Nr
24, poz. 217).
§ 4.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej :
wz. J. Ku/igowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 7

października

1991 r.

w sprawie warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych
podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnę
trznych.
Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 80 ust.
ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej

żołnierzy

zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr
53, poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282,

