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państw obcych przebywających na terenie Polski, a 
także ochrony i zapewnienia należytego funkcjonowa
nia urządzeń i obiektów służących najwyższym orga
nom państwowym . 

2. Żołnierzom Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biu
ro Ochrony Rządu przysługują również uprawnienia 
funkcjonariuszy Policji określone wart. 20a ustawy, 
w zakresie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Do postępowania przy wykonywaniu działań, 
o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące funkcjonariuszy Policji. 

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

z dnia 22 lipca 1997 r. 

w sprawie warunków i zakresu zwolnień od opłat paszportowych osób dotkniętych skutkami powodzi. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopa
da 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do osób dotknię
tych skutkami powodzi, która wystąpiła na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej w lipcu 1997 r. 

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1, zwalnia się 
z opłat paszportowych określonych przepisami rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r. 

w sprawie opłat paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 
725), jeżeli utraciły paszport w związku z powodzią. 

§ 3. W wypadkach wątpliwych o zwolnieniu od 
opłat paszportowych rozstrzyga organ wydający pasz
port. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i obowiązuje do dnia 30 czerwca 1998 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 lipca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów 
Prawa geologicznego i górniczego. 

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, 
poz. 96 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 
sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowa
dzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego 
i górniczego (Dz. U. Nr 92, poz. 430) po § 7 dodaje się 
§ 71 w brzmieniu: 

,,§ 71. 1. W okresie od dnia 23 lipca 1997 r. do dnia 
31 grudnia 1997 r. stawka opłaty eksplo
atacyjnej za jednostkę (tonę, m3) wynosi 
0,01 % ceny sprzedaży kopaliny wydoby
tej ze złoża albo surowca mineralnego wy-

dobytego z odpadów po robotach górni
czych lub z odpadów po procesach wzbo
gacania kopalin. 

2. Warunkiem wymierzenia opłaty eksplo
atacyjnej według stawki określonej 
w ust. 1 jest dokonanie darowizny wydo
bytej kopaliny lub surowca mineralnego 
na rzecz osób fizycznych dotkn iętych po
wodzią, która miała miejsce w lipcu 
1997 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
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