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500 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 2 grudnia 1991 r. 

Nr 116 

zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. 
organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz 

drogowej służby liniowej. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 24 pkt 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, 
poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 75, poz. 332) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grud
nia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania General
nej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działan ia 
dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im pod
ległych oraz drogowej służby liniowej (Dz. U. z 1986 r. Nr 1, 
poz. 2 oraz z 1991 r. Nr 33, poz. 138 i Nr 65, poz. 2~1) 
wprowadza się następujące zmiany: : 

" 

1) w § 1 skreśla się wyrazy "W Ministerstwie Komunikac~ i" ; 

2) w § 3 w ust. 3 w ' pkt 1 skreśla się wyrazy "i jednost ek 
organizacyjnych im podległych" oraz pkt 2 i 7; l 

"\ 

\ 
) 

3) w § 7: 
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,3. W skład dyrekcji okręgowej dróg publicznych 
wchodzą komórki terenowe, zwane "zarządami 
dróg", i drogowa służba liniowa. 

4. Drogową służbę liniową na drogach krajowych 
i wojewódzkich stanowią obwody drogowe 
i obwody mostowe, których zadaniem jest: 
1) utrzymywanie dróg, obiektów mostowych 

i urządzeń drogowych w stanie zgodnym 
z wymogami technicznymi, 

2) ochrona dróg.", 
b) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 5; 

4) w § 8: 
a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "w zakresie 

budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg", 
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b) w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 7) skreśla się § 1 5; 
,,13) zapewnienia przejezdności dróg krajowych 

i wojewódzkich wymienionych w § 3 ust. 3"; 
8) § 18 otrzymuje brzmienie: 

5) § 9 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 18. Organem odwoławczym od decyzji administra

cyjnych w sprawach budowy, modernizacji , 
utrzymania i ochrony dróg krajowych i wojewó
dzkich, wydawanych przez dyrekcje okręgowe 
dróg publicznych jako zarządy dróg - jest gene
ralny dyrektor dróg publicznych ." 

,,§ 9. Dyrekcjom okręgowym dróg publicznych podle
gają rejony dróg publicznych prowadzące gos
podarkę finansową w formie gospodarstwa pomo
cniczego do czasu ich zniesienia."; 

6) w § 10: § 2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej ogłosi 
w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Minist
rów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu 
działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji 
i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych 
i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej, 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszo
nych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowa
niem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów. 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1 . Rejony dróg publicznych prowadzą działalność 

gospodarczą na drogach krajowych i wojewódz
kich objętych ich obszarem działania oraz inną 
zleconą działalność gospodarczą·", 

b) skreśla się ust. 4, 
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. W skład rejonów dróg publicznych wchodzą: 
1) gospodarstwa sprzętowo-transportowe, 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
s~enia . 

2) komórki produkcji pomocniczej."; Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 

501 

ROZPORZĄDZENIE MII'\,ISTRA FINANSÓW 

z dnia 3 grudnia 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu dziah;mia oraz siedzib urzędów skarbowych i izb 
skarbowych. 

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 
1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach 
skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 
50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16, 
poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88 oraz 
z 1991 r. Nr 94, poz. 421 i Nr 100, poz. 440) oraz w zwią
zku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 
o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. 
U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
fi nansów z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie terytorialnego 
zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb 
s 'arbowych (Dz. U. Nr 56, poz. 241) lp. 266 i 267 otrzymują 
I?rzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporzą
Gzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
• 992 r. 

Minister Finansów: wz. A. Podsiadlo 

Lp. 

266 

267 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 3 grudnia 1991 r. (poz. 
501 ) 

WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH, ICH SIEDZIBY ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA 

Nazwa i siedziba urzędu skarbowego 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie 

Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie 

Terytorialny zasięg działania urzędu skarbowego 

części miasta pod nazwami: Dąbie, Goc/aw, Golęc i no, Glinki, 
Niebuszewo, Niemierzyn, Osów, Ostrów Grabowski, Skolwin, Sto/
czyn, Warszewo, Wielgowo, Za/om, Zdunowo, Żelechowo 
miasta: Nowe Warpno, Police 
gminy:' Nowe Warp~o, Police 

części miasta pod nazwami: Bezrzecze, G/ębokie, Gumieńce, Jezie
rzyce, Klęskowo, Klucz, Krzekowo, Pilchowo, P/onia, Podjuchy, 
Pogodno, Pomorzany, 5mierdnica, 5wierczewo, Wyspa Pucka, 
Zdroje. Żydowce 
gminy: 'Dobra, Ko/baskowo 
Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Szczecinie i Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie dzieli 
granica ! wyznaczona ulicami: Emila Zegadłowicza. Wojska Pol
skiego. ; Placem Zwycięstwa. Bramą Portową, Kardyna/a Stefana 
Wyszyr7i'skiego. Energetyków, Gdańską. Eskadrową. Andrzeja Stru
ga, Zwiierzyniecką, Szosą Stargardzką · 

Ulice g ~aniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Drugie
go, Urzę>?u Skarbowego w Szczecinie. 




