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USTAWA 

z dnia 2 lipca 1998 r. 

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. 

. Art. l. W ustawie z.dnia 10 kwietnia 1997 r. - Pra
wo energetyĆińe··'(D~. U. Nr 54, póz. 348 i Nr 158, 
·poz. 1042) wart. 69 wprowadza się następujące zmia
ny: 

1) w ust. 1 wyrazy "oraz właściwi ministrowie zacho
wują prawo do ustalania taryf w odniesieniu do pa
liw gazowych, energii elektrycznej i ciepła na zasa
dach i trybie określonych w ustawie, o której mo
wa wart. 59" zastępuje się wyrazami "zachowuje 
prawo do ustalania taryf w odniesieniu do paliw 
gazowych, energii elektrycznej i ciepła na zasadach 
i w trybie określonych w ustawie, o której mowa 
wart. 59, oraz ustala zakres i wysokość opłat za nie
legalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej 
i ciepła"; 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu : 
,,1a. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia , 

ustali zakres i wysokość opłat za nielegalny 

pobór paliw gazowych, energii elektrycz.nej 
°i ciepła. 

1 b. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 a, po
winno ustalać szczególne rodzaje przypadków 
zaliczanych do nielegalnego pobierania paliw 
gazowych, energii elektrycznej i ciepła, spo
sób obliczania lub wysokość opłat za nielegal
ny pobór dla poszczególnych rodzajów przy
padków i taryf oraz okres, za który należy się 
opłata."; 

3) w ust. 2 po wyrazach "ustalania taryf" dodaje się 
wyrazy "lub opłat za nielegalny pobór paliw gazo
wych, energii elektrycznej i ciepła". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 9 lipca 1998 r. 

w sprawie ustalenia liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13, 
poz. 48, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 
oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471 , Nr 98, poz. 604, Nr 106, 
poz. 679 i Nr 124, poz. 782) zarządza się, co następuje : 

§ 2. Traci moc zarządzenie Prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej z dnia 131utego 1996 r. w sprawie usta
lenia liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego 
(Monitor Polski Nr 12, poz. 135). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
§ 1. Liczbę sędziów Sądu Najwyższego ustala się na szenia . 

88, w tym 5 prezesów, łącznie z Pierwszym Prezesem 
Sądu Najwyższego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 

A. Kwaśniewski 

Prezes Rady Ministrów: 
J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 lipca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki. 

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz 
o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 

i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarzą
dza się, co następuje : 


