py, naczepy i kontenery

pożarnicze

dy i urządzenia torów
czych.

wraz z wyposa-

żeniem.

2. Polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze
i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne
i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki.

3.
V.

Wyposażenie

samochodów sanitarnych.

Materiały pędne

i smary

Paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów
datkiem akcyzowym.

objętych

Poz. 1144 i 1145

5304-

-
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ćwiczeń sportowo-pożarni

2. Umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka Państwowej Straży
Pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje.
3.

Wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwgazowych - przeciwdymowych, warsztatów
łączności i ćwiczebnych komór gazowych.

4.

Urządzenia

po-

sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych.

5. Podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej.
VI.
1.

Pozostałe

towary

Urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki
biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru
masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszko-

VII. Inne
Części zamienne, podzespoły, zespoły i materiały
sprzętu wymienionego w niniejszym załączniku.

do

1145
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 24 listopada 1999 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

wysokości opłat

Na postawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 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 następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego (Dz. U. Nr 156,

za

czynności

organów dozoru technicznego.

poz. 1025 i z 1998 r. Nr 161, poz. 1082) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załącz
niku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

1 stycznia 2000 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

