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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 1 kwietnia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. 

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. 
Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198) zarządza się , co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerw
ca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających toż
samość (Dz. U. z 1987 r. Nr 34, poz. 192, z 1 ~88 r. Nr 30, poz. 
209 i z 1989 r. Nr 48, poz. 265) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 3 skreśla się ust. 2, 

2) określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia 
wzory okładek i pierwszych stron dowodu osobistego 
i tymczasowego dowodu osobistego zastępuje s ię wzo-

rami określonymi w załączniku do niniejszego rozporzą 

dzenia. 

§ 2. Po wejśc i u w życie niniejszego rozporządzenia 

dowody osobiste i tymczasowe dowody osobiste mogą 
być sporządzane odpowiednio na formularzach według 

wzorów określonych dotychczas w załącznikach nr 1 
i 2 do rozporządzenia , o którym mowa w § 1, do ich 
wyczerpania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 
1993 r. 

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

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 kwietnia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy 
urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. 

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nierucho 
mości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 
107, poz. 464) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 
1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości 
udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, ener
getycznych i gazowych (Dz. U. Nr 72, poz. 314) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 1 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1, 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 5. Opłatę adiacencką ustala się w formie opłaty 
jednorazowej, po wybudowaniu każdego z urzą 

dzeń, o których mowa w § 2, jeżeli zostały stworzo
ne warunki umożliw iające korzystanie z tych urzą 

dzeń lub podłączenie się do nich ." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 kwietnia 1993 r. 

w sprawie wzoru emblematu, wzoru dyplomu ukończenia oraz sztandaru Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 
63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Określa się wzór emblematu oraz wzór dyplo 
mu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej , 
o których mowa w statucie Krajowej Szkoły Administracji 


