
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 1995 r. Nr 100 
TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

492 - z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które us~ala 
się ceny urzędowe 2429 

493 - z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za przepra-
wy promowe na drogach publicznych. 2430 

494 - z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do zagospodaro-
wania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej 2431 

495 - z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych 
ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozono-
wą i towarami zawierającymi te substancje 2432 

496 - z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych ilościowych na 
niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzyto-
wych 2433 

497 - z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie wypłaty w 1995 r. jednorazowego świadczenia pie-
niężnego uczestnikom wojny w latach 1918-1921. 2435 

498 - z dnia 18 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na do-
finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych . 2435 

ROZPORZĄDZENIA: 

499 - Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej 
oraz przeszkolenia wojskowego . 2437 

500 - Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie n'adania 
osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej 2438 

501 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz teryto-
rialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich . 2438 

502 - Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1995 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania przez żołnierzy zawodo
wych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrzn)'Ch 2439 

503 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świad-
czeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela 
ustawowego. 2439 

492 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 sierpnia 1995 r. 

w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, 

z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i z 1994 r. Nr 111, poz. 536) za
rządza się, co następuje: 



Dziennik Ustaw Nr 100 2430 - Poz. 492 i 493 

§ 1. 1. Ceny urzędowe ustala się na: 

1) środki spożycia i usługi, mające podstawowe zna
czenie dla kosztów utrzymania lub ochrony zdro
wia ludności: 

a) ogrzewanie mieszkań energią cieplną zawartą 
w wodzie lub parze wodnej oraz dostawę ciepłej 
wody do mieszkań, 

b) gaz przewodowy, z wyjątkiem gazu propan-bu
tan, i energię elektryczną (do użytku domowego 
i na cele produkcji rolnej). 

c) leki gotowe, surowice i szczepionki produk
cji krajowej. objęte wykazami Ministra Zdro
wia i Opieki Społecznej (ceny zbytu i deta
liczne), 

d) świadczenia publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, z wyjątkiem świadczeń profilak
tycznych domów zdrowia i stacji sanitarno
-epidemiologicznych, wykonywanych na pod
stawie umowy zawartej z osobami fizycznymi 
lub osobami prawnymi oraz jednostkami or
ganizacyjnymi nie będącymi osobami praw
nymi, 

e) osobiste świadczenia osób fizycznych na rzecz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (odda
wanie krwi itp.). 

2) środki produkcji mające podstawowe znaczenie 
dla kosztów wytwarzania: 

a) gaz przewodowy, z wyjątkiem gazu propan-bu
tan, 

b) energię elektryczną dostarczaną z sieci energe
tyki zawodowej . 

2. Ceny urzędowe ustala się również na spirytus 
(alkohol etylowy) surowy, spirytus (alkohol etylowy) 
rektyfikowany (zwykły, wyborowy i luksusowy). z wy
jątkiem spirytusu posiarczynowego porektyfikacyjne
go i odwodnionego, oraz wyroby spirytusowe produk
cji krajowej o mocy powyżej 30%. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 95 Rady Ministrów 
z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wyka
zu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe 
(Monitor Polski Nr 25, poz. 192). 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 sierpnia 1995 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych. 

Na podstawie art. 13 ust. 4 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, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, 
z 1993 r. Nr 47, poz. 212 oraz z 1994 r. Nr 127, poz. 
627) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie dotyczy opłat za przeprawy 
promowe na drogach publicznych, zwanych dalej 
"opłatami". 

§ 2. Organem właściwym do wprowadzania opłat, 
na wniosek zarządu drogi, jest wojewoda. 

§ 3. 1. Stawki opłat ustala wojewoda przyjmując za 
podstawę cenę 1 litra etyliny 94 jako 1,00 oraz stosu
jąc, w zależności od rodzaju przewozu (osób, ładunku, 
typu pojazdu). następujące współczynniki przelicze
niowe za przeprawę: 

1) osób - 0,10, z tym że nie dotyczy to kierowców 
przewożonych pojazdów, dla których opłata jest 
włączona w opłatę za przeprawę pojazdu, 

2) ładunku (bagażu): 

a) przewożonego poza pojazdami, jeżeli clęzar 
(masa) bagażu przekracza 20 kg na osobę oraz 
za każde następne 20 kg lub sztukę - 0,05, 

b) zwierząt domowych i inwentarza żywego (nie 
przewożonego w bagażu) o ciężarze do 100 kg 
(np. duże psy, owce, kozy, prosięta) za 1 sztukę 
-0,10, 

c) koni, bydła i trzody o ciężarze ponad 100 kg za 
sztukę - 0,20, 

3) pojazdów: 

a) rowerów, motorowerów, skuterów, motocykli 
z przyczepą lub bez, pojazdów trzykołowych -
0,50, 




