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opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w iz
bie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej (Dz. U. 
Nr 25, poz. 109, z 1988 r. Nr 8, poz. 64, z 1989 r. Nr 49, poz. 
285 i z.1990 r. Nr 5, poz. 33) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) użyte w tytule i treści rozporządzenia w różnych przy
padkach wyrazy " Milicja Obywatelska" zastępuje 

się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem " Po
licja", 

2) § 21 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 21. 1. Pobyt w izbie oraz dowóz do niej są odpłatne . 

2. Opłatę za pobyt osoby w izbie ustala 
się w wysokości zapewniającej pokrycie 
całkowitych kosztów pobytu jednej oso
by w izbie, wyliczonych na podstawie aktu
alnych kosztów działalności izby, obej
mujących bieżące wydatki; opłata ta nie mo
że jednak przekroczyć 20% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodar
ce uspołecznionej za kwartał poprzedza
jący ustalenie tej opłaty, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
stosownie do przepisów o zaopatrzeniu eme
rytalnym . 

3. Opłatę za dowóz do izby środkiem trans
portu nie będącym środkiem lokalnego trans
portu zbiorowego ustala się w wysokości 

4% przeciętnego miesięcznego wynagro
dzenia, o którym mowa w ust. 2, a za do
wóz środkiem lokalnego transportu zbio
rowego - według taryfy obowiązującej 

na terenie, na którym działa izba. 

4. Dowożącemu osobę w stanie nietrzeźwo

ści do izby środkiem lokalnego transportu 
zbiorowego, środkiem transportu Policji lub 
służby zdrowia izba niezwłc;>czn ie wypłaca 

należność za dowóz w wysokości określonej 
w ust. 3. 

5. Należności określone w ust. 2 i 3 podlegają 
uiszczeniu przy opuszczeniu izby przez osobę 
w niej przebywającą. 

6. Za pobyt i dowóz osób w stanie nietrzeźwości 
do jednostki Policji pobiera się opłaty okreś
lone w ust. 2 i 3." 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: wz. P. Mierzewski 
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UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 23 stycznia 1991 r. 

w sprawie wykładni art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r . - Przepisy wprowadzające Kodeks karny. 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie : 

przewodniczący: M . Tyczka - prezes Trybunału Kon
stytucyj nego, 

sędziowie: C. Bakalarski (sprawozdawca), T. Dybowski, 
K. Działocha , A. Filcek, H. Groszyk, W . Łączkowski, M . 
Łabor-Soroka, L. Łukaszuk, R. Orzechowski, J. Zakrzewska, 
A. Zoli . (sprawozdawca) 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 1991 r. 
w trybie art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98, z 1987 r. 
Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 73, poz. 436 
oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 16, Nr 6, poz. 35 i Nr 34, poz. 198) 
wniosku prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
8 sierpnia 1990 r. o powszechnie obowiązującą wykładnię 
art. V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy 
wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 95, 
z 1982 r. Nr 40, poz. 271, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i z 1990 r. 

Nr 72, poz. 422) przez wyjaśnienie, czy przepis ten uchylił 
ustawę z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 1930 r. Nr 56, poz. 467) w całości, czy 
też jedynie w części zawierającej przepisy przewidujące 

odpowiedzialność karną za przestępstwa , u s t a I i ł : 

Artykuł V ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy 
wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 95, 
z 1982 r. Nr 40, poz. 271, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i z 1990 r. 
Nr 72, poz. 422) nie uchylił ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1930 r. Nr 56, 
poz. 467) w całości, lecz jedynie przepisy przewidujące 
odpowiedzialność karną (art. 6-12). 

Przewodniczący : M . Tyczka 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Sędziowie : C. Bakalarski, T. Dybowski, K. Dzialocha, A. 
Filcek, H. Groszyk, W. Łączkowski, M. Łabor-Soroka, L. 
Łukaszuk, R. Orzechowski, J. Zakrzewska, A. Zoli 


