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5) oceniać skutki, które mogą wystąpić w wyniku realizacji 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze

strzennego na istniejących i projektowanych: obszarach 

chronionych i specjalnie chronionych w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska oraz obszarach chro, 
nionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, 

6) oceniać proponowane w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego szczególne warunki 
zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb 
ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania 

zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leś 

nych, 

7) w zależności od potrzeb formułować propozycje innych 

niż w projekcie miejscowego planu zago~podarowan ia 
przestrzennego ustaleń sprzyjających ochronie środowi

ska. 

§ 2. 1. Prognoza powinna: 

1) obejmować obszar umożliwiający opracowanie progno
zy dla wszystkich elementów środowiska , nie mniejszy 

niż objęty projektem miejscowego planu zagospodaro

wania przestrzennego, 

2) przedstawiać zagadnienia w formie opisowej z dokład 

nością, z jaką określono ustalenia w projekcie miejs
cowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz 

graficznej, zgodnie ze skalą, w jakiej sporządzono ten 
projekt 

3) zawierać informacje o przyjętych założeniach i meto 
dach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 

2. Prognoza powinna być opracowywana jednocześnie 

ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego. 

§ 3. Prognozę sporządza się z uwzględnieniem istnieją

cych informacji zawartych w : 

1) projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze

strzennego, 

2) dokumentach stosowanych w pracach planistycznych, 

w szczególności w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz we 
wnioskach do planu, w tym m. in. z zakresu ochrony 
środowiska, 

3) opracowaniach ekofizjograficznych obejmujących ob
szar objęty projektem miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego, 

4) dokumentacjach złóż kopalin i wód podziemnych w gra

nicach ich projektowanych stref ochronnych, 

5) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

obszaru funkcjonalnego, sporządzonym dla terenu gór
niczego, 

6) warunkach korzystania z wód dorzecza, opracowanych 
na podstawie odrębnych przepisów, 

7) ocenach oddziaływania na środowisko obiektów ist

niejących i projektowanych inwestycji, jeżeli wpływają 
na obszar objęty planem, 

8) planach urządzania lasów, planach ochrony parków 

narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 

9) dokumentacjach form ochrony przyrody oraz dokumen
tacjach uzdrowisk, 

10) państwowym monitoringu środowiska , 

11) innych dokumentach i materiałach planistycznych, in
wentaryzacyjnych i studialnych . 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia. 

Minister Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa : S. Żelichowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 2 marca 1995 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat drogowych pobieranych od zagranicznych podmiotów gospodarczych. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca transportu drogowego (Dz. U. Nr 75, poz. 332 i z 1992 r. Nr 

1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego 75, poz. 369) zarządza się , co następuje : 
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§ 1. 1. Zagraniczne podmioty gospodarcze wykonujące 

międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Rzeczypo

spolitej Polskiej pojazdami zarejestrowanymi za granicą uisz

czają opłaty drogowe za przejazd tych pojazdów po drogach 

publicznych. 

2. Opłaty wnosi się za każdy jednorazowy pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości stanowią

cej równowartość kwoty opłaty wyrażonej w ECU, przeliczo

nej na złote przy zastosowaniu kursu sprzedaży ECU w zło

tych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązu

jącego w dniu przeliczenia: 

1) od autobusu łącznie z przyczepą: 

a) o liczbie miejsc siedzących do ~O włącznie - 25 

ECU, 

b) o liczbie miejsc siedzących powyżej 30 - 40 ECU, 

2) od ciężarowego pojazdu łącznie z przyczepą lub nacze

pą: 

a) o ładowności do 10 t włącznie - 65 ECU, 

b) o ładowności powyżej 10 t do 24 t włącznie - 100 

ECU, 

c) o ładowności powyżej 24 t - 160 ECU. 

3. Opłaty określone w ust. 1 pkt 2 pobiera się niezależnie 

od miejsca rejestracji przyczepy (naczepy) . 

4. Zwalnia się z uiszczania opłat określonych w ust. 2 

zagraniczne podmioty gospodarcze tych państw, na których 

terenie nie są pobierane takie same opłaty od podmiotów 

polskich. 

§ 2. 1. W przypadku gdy przejazd wykonywany jest 

pojazdem samochodowym, którego wymiary z ładunkiem 

lub bez ładunku albo nacisk osi lub ciężar przekraczają 

dopuszczalne normy, określone w przepisach o ruchu drogo

wym, pobiera się opłaty zgodnie z § 1 podwyższone o kwotę 

opłaty wyrażonej w ECU przeliczonej na złote, przy za 

stosowaniu kursu sprzedaży ECU w złotych, ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu 

przeliczenia : 

1) za każdy rozpoczęty metr długości ponad dopuszczalną 

długość - 15 ECU, 

2) za przekroczenie wysokości ponad dopuszczalną wyso

kość pojazdu: 

a) do 4,5 m włącznie - 30 ECU, 

b) za każdy rozpoczęty decymetr ponad 4,5 m-50 

ECU, 

3) za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu: 

a) do 3,2 m włącznie - 40 ECU, 

b) ponad 3,2 m do 4,5 m włącznie - 65 ECU, 

c) ponad 4,5 m - 150 ECU, 

4) za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi pojazdu: 

a) do 5% włącznie - 100 ECU, 

b) ponad 5% do 15 % włącznie - 200 ECU, 

c) ponad 15% do 25% włącznie - 300 ECU, 

d) ponad 25% do 40% włącznie - 450 ECU, 

e) ponad 40% - za każde rozpoczęte 10% - dodat

kowo 250 ECU, 

5) za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej : 

a) pojazdu pojedynczego do 5 t włącznie, pojazdu 

członowego i zespołu pojazdów składającego się 

z pojazdu silnikowego i przyczepy do 10 t włącznie 

-100 ECU, 

b) pojazdu pojedynczego ponad 5 t do 10 t włącznie, 

pojazdu członowego i zespołu pojazdów składające

go się z pojazdu silnikowego i przyczepy powyżej 

10 t do 24 t włącznie - 200 ECU, 

c) pojazdu pojedynczego ponad 10 t do 20 t włącznie, 

pojazdu członowego i zespołu pojazdów składające

go się z pojazdu silnikowego i przyczepy powyżej 

24 t do 40 t włącznie - 400 ECU, 

d) pojazdu pojedynczego ponad 20 t. pojazdu człono

wego i zespołu pojazdów składającego się z pojazdu 

silnikowego i przyczepy ponad 40 t - 600 ECU. 

2. W przypadku jednoczesnego przekroczenia więcej 

niż jednego parametru opłatę pobiera się za każde prze

kroczenie. 

3. W razie stwierdzenia dokonania przejazdu pojazdem 

o wymiarach, naciskach osi lub masie całkowitej przekracza

jącej dopuszczalne normy określone w przepisach o ruchu 

drogowym, pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, 

podwyższone dziesięciokrotnie . 

4. Opłaty określone w ust. 1-3 nie podlegają zwol

nieniu, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Go

spodarki Morskiej z dnia 24 września 1993 r. w sprawie opłat 

za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w mię

dzynarodowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 92, 

poz. 428, z 1994 r. Nr 132, poz. 680 i z 1995 r. Nr 11, poz. 55). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia . 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: B. Liberadzki 
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WYDZIAŁ WYDA WNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO URZĘDU RADY MIN/STROW 
uprzejmie informuje o możliwości zaprenumerowania na rok 1995 następujących wydawnictw: 

DZIENNIK USTAW 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 240 zł (2400000 zł). 

MONITOR POLSKI 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 75 zł (750000 zł). 

MONITOR POLSKI .. B" zawierający sprawozdania finansowe spółek akcyjnych 
gospodarczych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 190 zł (1900000 zł). 

innych podmiotów 

ORZECZNiCTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO Zbiór urzędowy. zawierający orzeczenia Izby Administracyjnej. 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 125 zł (1 250000 zł). 

BIULETYN RADY LEGISLACYJNEJ zawierający dokumenty i informacje o działalności Rady Legislacyjnej przy 
Prezesie Rady Ministrów oraz artykuły i studia dotyczące problemów legislacji. źródeł prawa. procedur i technik 
legislacyj nych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 37 zł (370000 zł). 

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ zawierający resortowe akty 
prawne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 15 zł (150000 zł). 

BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Cena półrocznej prenumeraty wynosi 106 zł 50 gr (1065000 zł). 

Instytucje. urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą powyższych wydawnictw proszone są o dokonanie 
wpłaty na konto: BPH S.A .• XVI Oddział Warszawa. nr 320010-1717-139.11. 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów. 
ul. Powsińska 69/71. 02-903 Warszawa. 

Wszelkich informacji na temat prenumeraty lub zakupu powyższych wydawnictw udziela: 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii GP URM. tel. 694-67-52 i 694-67-50, telefaks 694-62-06. 

Pojedyncze egzemplarze Dzienn ika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę : 

w WARSZAWIE: 

r- w punkcie sprzedaży Wydzialu Wydawn ictw i Poligraf ii Gospodarstw a Pomocn iczego Urzędu Rady M inistrów, al. Jana Chrystiana Szucha 2/ 4, tel. 29· 61 · 73, 

- w punktach sprzedaży: ul. Karolkow a 28 (PH JARD Press) , al. So l i darności 83/89 (Księgarn ia Bankowa), al. Solidarności 119 (Wydawnictwo " Bellona" , Ks ięgarnia im. Żeromskiego), 
al. Sol idarności 127 (Księgarnia Sądowa) , ul. Wójcickiego 1/3, paw. 14 (Biuro Informacj i Organizacyjno· Prawniczej " Infor" ), ul. Swiętokrzyska 12 (ElINEX). ul Zamenhofa 1 (Dom 
Wydawniczy ABC), ul. Żurawia 1A (Księgarnia Wydawnictw Prawn iczych i Ekonomicznych), ul. Woziwody 34 (G.l.M. Przedsiębiorstwo Handlowo · Usługowe) - egzemplarze 
bieżące; 

poza WARSZAWĄ w p unktach sprzedaży : 

- BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 41 ( U rząd Wojew ódzki) ; BIAŁYSTOK : ul. M ickiewicza 5 (sąd - ks ięgarnia " Interesik" ). ul. $więtojańska 13, p. 501 (Wydawnictwo BETA); 
. BIELSKO - BIAŁA: ul. Cieszyńska 10 (sąd ), ul. Piastowska 40 ( Urząd Wojewódzki) ; BYDGOSZCZ: ul. Wały J agiellońsk ie 4 (sąd - Księgarn i a Sądowa); CHEŁM LUBELSKI 1: 

ul. Szymanowskiego 7/ 14 (Biuro Rachunkow e) ; CIECHANÓW: ul. 17 Styczn ia 7 (Zaklad Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Wojewódzkiego) ; CIESZYN : ul. Bobrecka 1 (Spółka 
Cyw ilna " Infolex" ); CZĘSTOCHOWA: ul. Dąbrowskiego 23/25 (sąd ) ; ELBLĄG : ul. Trybunalska 25 (sąd ) ; GDAŃSK : ul. Na Stoku 49 B ( Urząd Skarbowy- księgarn ia " Intereaik" ). 
ul. Nowe Ogrody 30 (bud. Sąd u Wojew ódzkiego - ks i ęgarnia " Interesik", Sąd Rejonow y) ; GDYNIA: pl. Konstytucji 5 (sąd ) ; GLIWICE: ul. Powstańców Warszawy 23 (sąd) ; 
GORZÓW WIELKOPOLSKI : ul. Jagie llończyka 8 ( U rząd Wojew ódzki - bibl ioteka zakładowa) . ul. M ieszka I 33 (sąd - Księgarnia Sądowa ); KALISZ: al. Wolności 13 (sąd) ; 
KATOWICE: ul. Andrzeja 16/ 18 (sąd ) ; KIELCE: ul. Jana Pawła " 9 (sąd ) . ul. Seminaryjska 12A (bud. Sądu Wojewódzkiego - ks ięgarn ia " Interesik"); KOSZALIN : ul. Chopina 
7 (Biuro Rachunkowo- Podatkowe); KRAKOW: ul. Basztowa 22 (bud. Sądu Wojew 6dzkiego - księgarnia " Interesik" ), ul. Krowodersk;ch Zuch6w 2 i ul. Wadowicka 12 (bud. Urzędu 
Skarbowego - księgarnia " Interesik") , ul. Przy Rondzie 7 (bud. Sądu Wojew6dzkiego - ks i ęgarnia " Interesik") ; KROSNO: ul. Bieszczadzka 1 (Urząd Wojewódzki); LUBLIN: 
ul. Krakowskie Przedmieście 43 (bud. Sądu Wojew 6dzkiego - księgarnia " Lex" ), ul. Krakowskie Przedmieście 76 ( Księgarn i a Prawnicza); ŁÓDŻ : ul. Dowborczyków 9/11 (bud. 
Urzędu Skarbowego- księgarnia " Interesik" ). ul. Przędzaln iana 5/1/9 (BUR-Press) . pl. Dąbrowskiego 5 (bud. S~du Wojew 6dzkiego - księgarn ia " Interesik" ). ul. Zamenhofa 2 (bud. 
ZUS - ks ięgarn ia " Interesik" ). ul. 6 Sierpnia 84/86 (bud. Urzędu Skarbowego - księgarnia " Interesik" ); OLSZTYN : ul. Opolska 42 (P.W. ARHAT); OPOLE: pl. Wolnośc i 7/8 
( Księgarn i a Prawn icza " Kodeks" ), ul. Piastowska 14 (Urząd Wojew6dzki); OSTROW WIELKOPOLSKI: ul. Sądowa 2 ( sąd ) ; PŁOCK : ul. Kościuszk i 6 (Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna) ; POZNAŃ : ul. Młyńska 1A (sąd) , ul. Galileusza 2 (punkt informacyjno - kolportażowy ) , ul. Klasztorna 1 (F.P.H.U. " SarD" ); PRUSZKÓW: ul. Wojska Polskiego 52. paw. 
3 (DRUKAN); PRZEMYŚL: pl. Domi n ika ński 3 (Zakład Obslugi Urzędu Wojewódzkiego); RADOM : ul. Żeromskiego 53 (Zakład Obslugi Urzędu Wojewódzkiego) ; RZESZOW: 
ul. Sreniawit6w 3 (sąd ) ; SIERADZ: pl. Wojewódzki 3 ( Urząd Wojewódzki) ; SŁUPSK: ul. Norwida lO/50 (Agencja STA-HA). ul. Szarych Szeregów 13 (Księgarnia Sądowa) ; 
SUWAŁKI : ul. Noniewicza 7 ( Urząd Wojew6dzki) ; SZCZECIN : ul . Końsk i Kierat 16/2 ("Starówka" ), ul. Odrowąża 2 (księgarn ia " Kontrakt" ). ul. Małkowskiego 7/ 2 ("Buchalter" ). 
ŚWIDNICA : pl. Grunw aldzki 14 (sąd) . ul. Długa 1 (księgarn ia " Eureka" ); TARNOBRZEG : ul. M ickiew icza 7 (Zakład Obsług i U rzędu WOjewódzkiego) ;TARNOW: ul. Dąbrowsk iego 
29 (sąd ) . TORUŃ : ul. Fosa Staromiejska 12/1 4 (bud. Sąd u Rejonow ego - Ks ięgarnia Sądowa) ; WŁOCŁAWEK : ul. 3 Maja 17 (Zaklad Obsług i Urzędu Wojewódzkiego) ; 
WROCŁAW: ul. Krupnicza 6/ 8 (" Paragraf") . ul. Sądowa 1 (PHU " Paragraf") , pl. Powstańców Warszawy 1 (PHU " Andrew·Tag") ; ZIELONA GÓRA: pl. Słow iański 1 (sąd) . 
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