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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 27 sierpnia 1998 r. 

w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej. 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się , co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechan ie poboru opłaty skarbo
wej od sprzedaży obligacji skarbowych . 

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

Minister Finansów: w z. J. Bauc 

736 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 20 sierpnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru pod
miotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem 

na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. 

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 23 listo
pada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, 
poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121 , 
poz. 770 i Nr 137, poz. 926) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 
16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków prze
prowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, 
którym będą wydane koncesje na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakła 
danie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyj 
nych (Dz. U. Nr 53, poz. 333 i Nr 85, poz. 542) w § 1 
w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
pkt 13- 18 w brzmieniu: 

,,13) częstochowskim , 

14) kieleckim, z wyłączeniem gmin : Bieliny, Górno, 
Łagów, Nowa Słupia, Bałtów, Bodzechów, Ku
nów, Ostrowiec Świętokrzyski , Waśniów, 

15) łódzkim, z wyłączeniem gmin: Andrespol , Brój
ce, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, miejskiej 
Pabianice, Pabianice, Rzgów, 

16) płockim, z wyłączeniem gmin : Płock, Stara Biała, 
Dąbrowice, Krośn i ewice, Krzyżanów, miejskiej 
Kutno, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Strzelce, 
Witonia, Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, 
miejskiej Łęczyca , Łęczyca, Piątek, Bedlno, Opo
rów, Pacyna, Żychlin , 

17) skierniewickim, z wyłączen iem gmin: Biała Raw
ska, Cielądz, Głuchów, miejskiej Rawa Mazo
wiecka, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, 

18) warszawskim, z wyłączeniem gmin: Leoncin, No
wy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Za kro
czym, Celestynów, Józefów, Karczew, Otwock, 
Wiązowna , Czosnów, Góra Kalwaria, Konstan
cin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, 
Raszyn, Tarczyn ." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszen i a. 

Minister Łączności: M. Zdrojewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 19 sierpnia 1998 r. 

w sprawie objęcia wojskowym dozorem technicznym urządzeń technicznych. 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 19 listo
pada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, 
poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, 
poz. 554 i Nr 141 , poz. 943) zarządza się , co nastę
puje: 

§ 1. Rozporządzenie określa urządzenia techniczne 
występujące wyłącznie w jednostkach organizacyj
nych resortu obrony narodowej, jednostkach wojsko
wych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz 
Straży Granicznej, któ re podlegają dozorowi technicz
nemu organów wojskowego dozoru technicznego. 
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§ 2. Dozorowi technicznemu, o którym mowa w § 1, 
podlegają następujące specjalistyczne urządzenia 

techniczne: 

1) zbiorniki miotaczy ognia, 

2) pomocniczy osprzęt podnośny pośredniczący mię

dzy urządzeniami dźwignicowymi a ładunkiem nie
bezpiecznym, a w szczególności: 
a) trawersy, 
b) chwytniki i chwytaki, 
c) pojemniki i kosze, 
d) zawiesia i obejmy. 

§ 3. Eksploatujący specjalistyczne urządzenia tech
niczne, o których mowa w § 2, wyprodukowane przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia, mogą je wyko
rzystywać bez zezwolenia na ich używanie, nie dłużej 
jednak niż przez okres jednego roku od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia. 

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

Minister Obrony Narodowej: w z. R. Szeremietiew 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 19 sierpnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego 
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. 

Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 3 pkt 2 usta
wy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz
nym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 i Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Żywnościowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad ustalania wysokośc i 
jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy 
pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku cho-

robowego (Dz. U. Nr 21, poz. 116, z 1996 r. Nr 3, poz. 21 , 
Nr 42 poz. 185 i Nr 85, poz. 389 oraz z 1998 r. Nr 55, 
poz. 357) w § 1 wyrazy ,,220 zł" zastępuje się wyrazami 
,,250 zł" . 

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

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
w z. R. Brzezik 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 31 sierpnia 1998 r. 

w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci telekomunikacyjnej do kontroli rozmów telefonicz
nych oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolo

wanych rozmów telefonicznych. 

Na podstawie art. 242 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Operator sieci telekomunikacyjnej ma obo
wiązek przygotowania sieci do przeprowadzania kon
troli rozmów telefonicznych oraz innych przekazów in
formacji i przystosowania jej do utrwalania treści ta-

kich rozmów i przekazów, przy użyciu urządzeń samo
czynnie uruchamiających zapis i wyłączających go po 
zakończeniu utrwalania, w warunkach uniemożliwiają
cych dostęp do utrwalanych treści podmiotom do tego 
nie uprawnionym. 

2. Przygotowanie, o którym mowa w ust. 1, polega 
na utworzeniu systemu dostępu do treści rozmów te-


