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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 22 grudnia 1998 r. (poz. 1138) 

STAWKI KAR PIENIĘŻNYCH ZA USUWANIE BEZ ZEZWOLENIA LUB ZNISZCZENIE DRZEW LUB KRZEWÓW 
ORAZ ZNISZCZENIE TERENÓW ZIELENI 

Stawki jednostkowe w zł za 1 cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego na wysokości ścięcia *) 

Lp. Rodzaj i gatunek (odmiana) drzew przy obwodzie 

do 25 cm 
26-50 51-100 101-200 powyżej 

cm cm cm 200 cm 

1 Topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, 
wierzba, grochodrzew 13,0 26,0 53,0 71,0 57,5 

2 Klon (gatunki i odmiany szybko rosnące), 
kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, 
sosna, daglezja, choina, modrzew, brzoza 
gruczołowata i omszona 35,5 67,0 133,0 133,0 133,0 

3 Dąb, grab, buk, lipa, głóg - forma drzewiasta, 
jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), 
gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni 
i orzecha, leszczyna turecka , brzoza (gatunki 
i odmiany pozostałe), jodła zwyczajna, świerk 
(gatunki i odmiany pozostałe), żywotnik, platan 
klonolistny, wiąz 89,0 222,0 444,0 666,0 888,0 

4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany) 
tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, 
metasekwoja, cis, cyprysik 444,0 666,0 888,0 1331,5 1775,0 

*) W przypadku uschnięcia drzewa lub usunięcia drzewa wraz z korzeniami, wysokość kary ustala się na podstawie pomiaru 
wykonanego na wysokości szyi korzeniowej (podstawy pnia). 

Rodzaje zieleni 
Stawki jednostkowe kar 
pieniężnych za 1 m 2 w zł 

Krzewy 148 
Trawniki 30 
Kwietniki 296 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 grudnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw 
i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu. 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 13 paż
dziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe zasady i tryb przekazywania samorzą
dom województwa i powiatom, zwanym dalej 
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"jednostkami samorządu terytorialnego " , inwesty
cji centralnych, które podlegają przejęciu przez te 
jednostki z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie 
art. 74 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872), 
zwanej dalej "ustawą", 

2) wykaz inwestycji, o których mowa w pkt 1, stano
wiący załącznik do rozporządzenia . 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) inwestycjach - rozumie się przez to inwestycje 
centralne, określone w wykazie stanowiącym za
łącznik do rozporządzenia, które podlegają przeję
ciu przez jednostki samorządu terytorialnego, 

2) jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie 
się przez to przejmujące inwestycje: 
a) samorządy województw, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, 
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1060), 

b) powiaty, o których mowa w ustawie z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014), 

3) ministrach - rozumie się przez to ministrów i do
tychczasowych wojewodów, o których mowa 
wart. 74 ust. 1 ustawy, 

4) przewodniczącym zarządu jednostki samorządu te
rytorialnego - rozumie się przez to odpowiednio 
marszałka województwa albo starostę. 

§ 2. 1. Ministrowie przygotują protokoły zdawczo
-odbiorcze inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 
1998 r. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy inwestycji powinien 
zawierać co najmniej, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 5, na
stępujące informacje: 

1) podstawowe dane dotyczące inwestycj i, w tym 
zwłaszcza o: 

a) wartości kosztorysowej inwestycji i terminie jej 
ustalenia, 

b) planowanych efektach rzeczowych inwestycji, 

c) terminie rozpoczęcia realizacji inwestycji i plano
wanym terminie jej zakończenia , 

d) planowanych środkach na finansowanie inwe
stycji w całym okresie jej realizacji, w tym 
o środkach z budżetu państwa oraz o środkach 
innych i źródłach ich pochodzenia, 

e) planowanym okresie zagospodarowania, po za
kończeniu realizacji inwestycji, obiektów bu
dowlanych i innych składników majątkowych 
oraz o planowanej kwocie środków finansowych 
i źródłach ich pochodzenia, potrzebnych do peł
nego wykorzystania efektów rzeczowych inwe
stycji , 

f) wielkości nakładów na inwestycję : 

- poniesionych od początku jej realizacji do 
dnia 31 grudnia 1997 r., wtym ze środków bu
dżetu państwa, 

- planowanych i przew.idywanych do poniesie
nia w 1998 r., w tym ze środków budżetu pań
stwa, 

- planowanych do poniesienia od dnia 1 stycz
nia 1999 r. do jej zakończenia, w tym ze środ
ków budżetu państwa, 

g) wartości urządzeń zakupionych, lecz nie przeka
zanych do montażu, oraz wartości materiałów 
budowlanych, przekazywanych, wraz z inwesty
cją, jednostce samorządu terytorialnego, 

h) stanach kont księgowych dotyczących inwestycji, 

2) opis głównych składników zakresu rzeczowego in
westycji: 
a) wykonanego od dnia rozpoczęcia inwestycji do 

dn ia 31 grudnia 1997 r., 
b) wykonanego w 1998 r., 
c) planowanego do wykonania od dnia 1 stycznia 

1999 r. do jej zakończenia, w tym w 1999 r., 

3) wykaz realizowanych umów, które są zawarte z wy
konawcami inwestycji i dostawcami urządzeń dla 
inwestycji, 

4) łączne kwoty oraz wykazy zobowiązań i naleźności 
finansowych, które dotyczą inwestycji, w tym łącz
ną kwotę zobowiązań wymagających uregulowa
nia w 1999 r., 

5) kwotę środków występującą w dniu zakończenia 
opracowania projektu protokołu zdawczo-odbior
czego oraz przewidywaną kwotę środków w dniu 
31 grudnia 1998 r. na rachunku bankowym finanso
wania inwestycji, o którym mowa w § 7 ust. 1 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 
r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i fi
nansowania inwestycji dotowanych z budżetu pań
stwa (Dz. U. Nr 109, poz. 702), zwanego dalej "roz
porządzeniem z 1997 r.", 

6) wykaz kwot środków innych niż środki z budżetu 
państwa i środki własne inwestora, które, według 
dokumentów posiadanych przez inwestora, po
winny być przekazane na finansowanie inwestycji 
po 1998 r. 

3. Zakres informacji, o których mowa w ust. 2, mo
że być ograniczony, jeżeli na to wyrazi zgodę przewod
niczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 3. 1. Do protokołu zdawczo-odbiorczego inwesty
cji są załączane co najmniej, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 5, 
kopie następujących dokumentów: 

1) harmonogramu realizacji inwestycji, 

2) umów i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 
pkt 3 i 6, 

3) umowy zawartej z inwestorem zastępczym, 

4) rocznych sprawozdań statystycznych oraz eksper
tyz i informacji dotyczących inwestycji, które były 
sporządzone w okresie 3 lat poprzedzających 

1999 r., w tym ekspertyz i informacji, o których mo
wa w § 6 ust. 1 i § 12 rozporządzen ia z 1997 r., 

5) protokołów kontroli inwestycji, dokonanych 
w okresie, o którym mowa w pkt 4, przez ministra 
i inne organy kontrolne, 
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6) decyzji i poleceń ministra, dotyczących inwestycji, 
które zostały podjęte w okresie ustalonym w pkt 4, 
w tym w związku z przepisami § 11 rozporządzenia 
z 1997 r. 

2. Jednostce samorządu terytorialnego mogą być 
przekazane również dokumenty i kopie dokumentów 
inne niż określone w ust. 1. 

§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i § 3 
ust. 1 pkt 3, podlegają cesji na rzecz jednostki samorzą
du terytorialnego. 

§ 5. Przepisów § 2 ust. 2 pkt 1 lit. el-h) i pkt 3-6, 
§ 3 ust. 1 pkt 1-4 oraz § 4 nie stosuje się, jeżeli przeka
zywana inwestycja jest realizowana dla przedsiębiorcy. 

§ 6. Kopie protokołu zdawczo-odbiorczego inwe
stycji są przekazywane: 

1) Delegatowi Rządu do Spraw Reformy Ustrojowej 
w Województwie, o którym mowa wart. 4 ust. 1 
ustawy, 

2) Ministrowi Skarbu Państwa, 

3) dyrektorowi oddziału banku, jeżeli inwestycja była 
finansowana z udziałem kredytu udzielonego przez 
ten bank. 

§ 7. W przypadku zgłoszenia przez przewodniczące
go zarządu jednostki samorządu terytorialnego: mini
strowi, Delegatowi Rządu albo wojewodzie, o którym 
mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. 
Nr91, poz. 577), uwag dotyczących protokołu zdawczo
-odbiorczego albo dokumentów luh ich kopii, o których 
mowa w § 3, organ, który otrzymał te uwagi, jest obo
wiązany do bezzwłocznego udzielenia wyjaśnień, nie 
póżniej jednak niż w terminie 28 dni od dnia otrzyma
nia uwag. 

§ 8. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa 
w § 7, nie wstrzymuje przejęcia inwestycji z dniem 
1 styczn i a 1999 r. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 22 grudnia 1998 r. (poz. 1139) 

WYKAZ INWESTYCJI CENTRALNYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEJĘCIU PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW 
I POWIATY Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999 R. 

Minister (wojewoda) Jednostka samorządu 
Lp. Nazwa inwestycji 

przekazujący inwestycję 
terytorialnego 

przejmująca inwestycję 

1 2 3 4 

A. Inwestycje centralne przejmowane przez samorządy województw 

1 Budowa Szpitala Chirurgii Plastycznej Minister Zdrowia Samorząd województwa 
w Polanicy-Zdroju i Opieki Społecznej dol nośląskiego 

2 Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze Wojewoda Jeleniogórski Samorząd województwa 
dolnośląskiego 

3 Modernizacja obiektu Opery Wrocławskiej Wojewoda Wrocławski Samorząd województwa 
dolnośląskiego 

4 Szpital Zakażny we Wrocławiu Wojewoda Wrocławski Samorząd województwa 
dol nośląskiego 

5 Budowa Opery "NOVA" w Bydgoszczy Wojewoda Bydgoski Samorząd województwa 
kujawsko-pomorskiego 

6 Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Wojewoda Toruński Samorząd województwa 
Szpitala Dziecięcego w Toruniu, I etap kujawsko-pomorskiego 

7 Szpital Wojewódzki w Chełmie Wojewoda Chełmski Samorząd województwa 
lubelskiego 

8 Budowa Teatru i Filharmonii w Lublinie Wojewoda Lubelski Samorząd województwa 
lubelskiego 

9 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Wojewoda Lubelski Samorząd województwa 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie lubelskiego 



Dziennik Ustaw Nr 162 - 6732 - Poz. 1139 

1 2 3 4 

10 Przebudowa i modernizacja budynku Filharmonii Wojewoda Łódzki Samorząd województwa 
w Łodzi łódzkiego 

11 Rozbudowa Kliniki Kardiochirurgii Wojewoda Krakowski Samorząd województwa 
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym małopolskiego 

im. Jana Pawła II 

12 Budowa Wodociągu Północnego - II etap Wojewoda Warszawski Samorząd województwa 
mazowieckiego 

13 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce Wojewoda Ostrołęcki Samorząd województwa 
mazowieckiego 

14 Budowa szpitala w Radomiu-Józefowie Wojewoda Radomski Samorząd województwa 
mazowieckiego 

15 Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu Wojewoda Przemyski Samorząd województwa 
podkarpackiego 

16 Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Wojewoda Tarnobrzeski Samorząd województwa 
Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu podkarpackiego 

17 Wojewódzki Szpital Zespolony w Łomży Wojewoda Łomżyński Samorząd województwa 
podlaskiego 

18 Centrum Traumatologiczne w Gdańsku Wojewoda Gdański Samorząd województwa 
pomorskiego 

19 Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku Wojewoda Słupski Samorząd województwa 
pomorskiego 

20 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Wojewoda Bielski Samorząd województwa 
śląskiego 

21 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Wojewoda Częstochowski Samorząd województwa 
w Częstochowie śląskiego 

22 Wodociąg Dziećkowice - budowa 3 ciągu Wojewoda Katowicki Samorząd województwa 
technologicznego z rurociągami śląskiego 

23 Linia ozonu wody i węgla aktywnego Wojewoda Katowicki Samorząd województwa 
dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach śląskiego 

24 Rurociąg 800 mm Goczałkowice-Strumień Wojewoda Katowicki Samorząd województwa 
z modernizacją SUW Strumień śląskiego 

25 Kompleksowa przebudowa tramwajowej Wojewoda Katowicki Samorząd województwa 
infrastruktury technicznej w aglomeracji śląskiego 

katowickiej 

26 Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie Wojewoda Katowicki Samorząd województwa 
śląskiego 

27 Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach Wojewoda Kielecki Samorząd województwa 
świętokrzyskiego 

28 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Wojewoda Koniński Samorząd województwa 
wielkopolskiego 

29 Szpital Wojewódzki w Koszalinie Wojewoda Koszaliński Samorząd województwa 
zachodniopomorskiego 

30 Rozbudowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Wojewoda Szczeciński Samorząd województwa 
zachodniopomorskiego 
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B. Inwestycje centralne przejmowane przez powiaty 

1 Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Wojewoda Koszaliński powiat białog a rdzki 
jednost kach Armii Radzieckiej - na Centrum 
Reha bil itacji z oddziałami Szpitala Rejonowego 
w Białogardzie 

2 Budowa Szpitala Rejonowego w Chojnicach Wojewoda Bydgoski powiat chojnicki 

3 Drogowa Trasa Średnicowa Wojewoda Katowicki Miasta 
GOP Katowice-Gliwice na prawach powiatów: 

Chorzów, 
Katowice, 
Świętochłowice 

4 Szpital Miejski w Chrzanowie Wojewoda Katowicki powiat chrza nowski 

5 Budowa Szpitala Rejonowego w Ełku Wojewoda Suwalski powiat ełcki 

6 Rozbudowa Szpitala Rejonowego w Garwolinie Wojewoda Siedlecki powiat garwo li ń ski 

7 Budow a Trasy mjr H. Sucharskiego w Gdańsku Minister Transportu miasto na prawach 
i Gospodarki Morskiej powiatu Gdańsk 

8 Budowa Elektrociepłowni w Głogowie Wojewoda Legnicki powiat głogowski 

9 Rozbudowa szpitala w Głogowie , zaplecze Wojewoda Legnicki powiat głogowski 
łóżkowo-diagnostyczno-przychodniane 

10 Budowa Szpitala Zachodniego Wojewoda Warszawski powiat grodziski 
w Grodzisku Mazowieckim 

11 Budowa Szpitala Miejskiego w Grudziądzu, Wojewoda Toruński miasto na prawach 
w tym : Samodzielny Zespół Dziecięcy powiatu G rudziądz 

12 Obwodnica miasta Jeleniej Góry Wojewoda Jeleniogórski miasto na prawach 
zadanie III , etap I, droga krajowa 3 powiatu Jelenia Góra 

13 Budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie Wojewoda Przemyski powiat lubaczowski 

14 Szpital Rejonowy w Łęcznej Wojewoda Lubelski powiat łęczyńsk i 

15 Budowa pawilonu szpitalnego w Brzezinach Wojewoda Skierniewicki powiat łódzk i wschodni 

16 Rozbudowa i modernizacja Wojewoda Rzeszowski powiat mie lecki 
Szpitala Rejonowego w Mielcu 

17 Szpital w M il iczu Wojewoda Wrocławski powiat mi licki 

18 Budowa Szpitala im. Jana Pawła II Wojewoda Nowosądecki powiat nowotarski 
w Nowym Targu 

19 Szpita l Rejonowy wOpatowie Wojewoda Tarnobrzeski powiat opatowski 

20 Budowa mostu na rzece Odrze w Opolu Minister Transportu miasto na prawach 
i Gospodarki Morskiej powiatu Opole 

21 Rozbudowa Szpitala w Pińczowie Wojewoda Kielecki powiat pi ńczowski 

22 Modernizacja Szpitala Miejskiego w Płocku Wojewoda Płocki miasto na prawach 
powiatu Płock 

23 Rozbudowa i modernizacja szpitala Wojewoda Sieradzki powiat pod dębicki 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach 

24 Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej, Wojewoda Poznańsk i miasto na prawach 
Nowe Miasto w Poznaniu powiatu Poznań 
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25 Budowa drugiej nitki mostu Lecha w Poznaniu Minister Transportu miasto na prawach 
wraz z dojazdami i Gospodarki Morskiej powiatu Poznań 

26 Szpital Rejonowy w Przasnyszu Wojewoda Ostrołęcki powiat przasnyski 

27 Odbudowa i modernizacja Falochronu Wojewoda Gdański powiat pucki 
Zachodniego w porcie rybackim na Helu 

28 Szpital Miejski w Raciborzu Wojewoda Katowicki powiat raciborski 

29 Budowa Szpitala Miejskiego w Radomsku Wojewoda Piotrkowski powiat radomszczański 

30 Szpital Miejski w Rybniku Wojewoda Katowicki miasto na prawach 
powiatu Rybnik 

31 Rozbudowa Szpitala Miejskiego Wojewoda Kielecki powiat starachowicki 
w Starachowicach 

32 Pawilon Położniczo-Ginekologiczny Wojewoda Szczeciński powiat stargardzki 
i modernizacja szpitala 
w Stargardzie Szczecińskim 

33 Budowa przeprawy mostowej na rzece Regalicy Minister Transportu miasto na prawach 
w Szczecinie i Gospodarki Morskiej powiatu Szczecin 

34 Rozbudowa przeprawy mostowej Wojewoda Szczeciński miasto na prawach 
przez rzekę Regalicę w Szczecinie powiatu Szczecin 
w ciągu drogi krajowej nr 116 

35 Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę Wojewoda Szczeciński miasto na prawach 
powiatu Szczecin 

36 Szpital Miejski "Latawiec" w Świdnicy Wojewoda Wałbrzyski powiat świdnicki 

37 Modern izacja przepraw promowych Wojewoda Szczeciński miasto n~ prawach 
w Świnoujściu wraz z wymianą promów powiatu Swinoujście 
i dostosowaniem dróg dojazdowych 

38 Pawilon szpitalny w Trzebnicy, II etap Wojewoda Wrocławski powiat trzebnicki 

39 Budowa Obwodnicy Piaskowej Góry Wojewoda Wałbrzyski miasto na prawach 
w Wałbrzychu powiatu Wałbrzych 

40 Budowa magistrali wodociągowej "Krak" Wojewoda Bielski powiat oświęcimski 
w Oświęcimiu 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 grudnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej 
jej placówek naukowych. 

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 25 kwietnia 
1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 
i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady fi
nansowania Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej 
"Akademią ", oraz gospodarki finansowej jej placówek 
naukowych . 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 
25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 
Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943), 

2) finansowaniu Akademii - rozumie się przez to fi
nansowanie: 

a) organów Akademii: Zgromadzenia Ogólnego 
Akademii , Prezydium Akademii i Prezesa Akade
mii, 


