
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 lipca 1999r. Nr 62 
TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 
681 - z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub 
współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 3469 

682 - z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane . 3470 
683 - z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi 3470 
684 - z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia 

w państwowej sferze budżetowej . 3471 
685 - z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich . 3471 
686 - z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji 

Biologii Molekularnej 3472 
687 - z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obsza-

ru Morza Bałtyckiego 3472 
688 - z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 3473 
689 - z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej . 3476 
690 - z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych 

na usuwanie skutków powodzi 3480 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
691 - z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych 

kuratorów sądowych 3482 

ROZPORZĄDZENIA: 

692 - Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usta-
lenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej . 3482 

693 - Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usta-
lenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej 3484 

694 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jed-
nostkach sfery budżetowej dz iałających w ochronie zdrowia . 3484 

695 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków 
z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej 3489 

696 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i try-
bu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym 3489 

697 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu do-
ręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym 3492 

698 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kon-
trolnych Straży Granicznej . 3496 

699 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporzą
dzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb 
w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólne-
go dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe 3496 

681 
USTAWA 

z dnia 20 maja 1999 r. 

o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby 
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje 

publiczne. 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wy- oświadczenie, o którym mowa wart. 41 ust. 4" zastę
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. puje się wyrazami "lub utracili prawo wybieralności". 
Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 
205, z 1995 r. Nr 95, poz. 472 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 
443 i Nr 121, poz. 770) wart. 44 wyrazy,,, utracili pra
wo wybieralności lub złożyli niezgodne z prawdą 

Art. 2. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw
nieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 



Dziennik Ustaw Nr 62 - 3470- Poz. 681, 682 i 683 

osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 42, poz. 428) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 27 dodaje się ust 2a w brzmieniu: 
,,2a. Postępowania lustracyjnego nie wznawia się, 

z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 2 
lit. b), po upływie 10 lat od dnia uprawomoc
nienia się orzeczenia."; 

2) wart. 30 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Prawomocne orzeczenie Sądu stwierdzające 
fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgod
nego z prawdą oświadczenia powoduje pozba
wienie jej na lat 10 biernego prawa wyborcze
go na urząd Prezydenta." 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

682 

USTAWA 

z dnia 18 czerwca 1999 r. 

o zmianie ustawy - Prawo budowlane. 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, 
poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. 
Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, 
poz. 118 i Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412 
i Nr 49, poz. 483) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
,,15) terenie zamkniętym - należy przez to rozu

mieć teren, a w szczególnych przypadkach 
obiekt budowlany lub jego część, dostępny 
wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wy
znaczony w sposób określony w przepisach 
Prawa geodezyjnego i kartograficznego, nie
zbędny na cele: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, 

będący w dyspozycji jednostek organiza
cyjnych podległych ministrom właściwym 
do: spraw obrony narodowej, spraw we
wnętrznych, spraw zagranicznych oraz 
Szefowi Urzędu Ochrony Państwa, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze 
złoża, będący w dyspozycji zakładu górni
czego,"; 

2) wart. 33 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
,,5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których 

mowa w ust. 2-4, zawierające informacje nie-

jawne mogą być za zgodą właściwego organu 
przechowywane przez inwestora."; 

3) w art. 38: 
a) w ust. 2 po wyrazach "obiektu budowlanego" 

dodaje się wyrazy", z zastrzeżeniem ust. 3", 
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na 
budowę obiektu budowlanego na terenie 
zamkniętym niezbędnym na cele obronności 
lub bezpieczeństwa państwa może wyrazić 
zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, 
a także inne dokumenty objęte pozwoleniem 
na budowę zawierające informacje niejawne 
przechowywane były przez użytkownika 
obiektu budowlanego."; 

4) w art. 82 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
,,6) służących celom bezpieczeństwa państwa, na 

terenach zamkniętych." 

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

683 

USTAWA 

z dnia 18 czerwca 1999 r. 

o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Art. 1. Akademii Muzycznej w Łodzi nadaje się na
zwę "Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Ba
cewiczów w Łodzi". 

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 




