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jest następujący: Od punktu 50019 zlokalizowanego na 
skraju ulicy Spichrzowej w południowo-zachodniej 

części działki 272n1 granica biegnie w kierunku pół
nocno-wschodnim do punktu 1000. W punkcie tym za
łamuje się i linią łamaną biegnie skrajem naturalnego 
wąwozu poprzez punkty 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006,1007,1008,1009 do punktu 1010. W punkcie tym 
załamuje się w kierunku wschodnim, biegnie w linii 
prostej długości 280 m i dochodzi do punktu 1028. Od 
tego punktu granica biegnie po trwałym ogrodzeniu do 
punktu 1013, gdzie załamuje się w kierunku południo
wo-zachodnim i przebiega przez punkty 3010, 1014, 
1015 do punktu 1016. W punkcie 1016 granica zmienia 
kierunek na południowo-zachodni i po ogrodzeniu 
trwałym biegnie poprzez punkt 3009 do punktu 3008. 
Od punktu 3008 granica biegnie w kierunku północno
-zachodnim do punktu 8559, gdzie zmienia kierunek na 
południowy i osiąga punkt 50021 zlokalizowany na pra
wym skraju ul. Spichrzowej. Od punktu 50021 granica 
przebiega w linii prostej skrajem ulicy poprzez punkt 
50020 do punktu 50019. 

W skład wyżej wymienionego kompleksu wchodzą 
również działki położone po przeciwnej stronie ul. Spi-

chrzowej o nr 2 i 6. Opis tej części kompleksu rozpoczę
to od punktu 50164 zlokalizowanego w południowo
-wschodniej części działki nr 6. Od tego punktu grani
ca SSE przebiega dołem skarpy bocznicy kolejowej 
w linii prostej poprzez punkty 50166, 50167, 50168, 
50169 do punktu 50170. W punkcie 50170 granica za
łamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punk
tu 50171; tam załamuje się w kierunku zachodnim i do
łem skarpy biegnie do punktu 50172. W punkcie 50172 
zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 
50148 zlokalizowanego na skraju ul. Spichrzowej. Od 
tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim 
poprzez punkty 50149, 50151, 50152, 50153, 50154, 
50155,50156,50157,50158 pokrywające się z granicą 
ul. Spichrzowej. W punkcie 50158 granica załamuje się 
w kierunku południowo-wschodnim i osiąga punkt 
50159. Tam załamuje się pod kątem prostym i docho
dzi do punktu 50160. Od tego punktu granica biegnie 
po ogrodzeniu trwałym do punktu 50161. W punkcie 
tym skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 
50162. Z tego punktu granica, pokrywająca się z ogro
dzeniem trwałym, biegnie do punktu 50164, od które
go rozpoczęto opis. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 stycznia 1999 r. 

w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze 
budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, 
Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, 
poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, 
Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, 
Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668), art.l03 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, 
z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) i art. 85 
ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, 
poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, 

Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wielokrotność prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, sta
nowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, 
ustala się na 1,75. 

§ 2. Wielokrotność prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, sta
nowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, ustala się na 1,79. 

§ 3. Wielokrotność prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, sta
nowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Pań
stwowej Straży Pożarnej, ustala się na 1,43. 

§ 4. Tracą moc rozporządzenia Rady Ministrów: 
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1) z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia 
wielokrotności prognozowanego przeciętnego wy
nagrodzenia w państwowej sferze budźetowej, sta
nowiącej przeciętne uposażenie policjantów 
(Dz. U. Nr 130, poz. 857), 

2) z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wie
lokrotności prognozowanego przeciętnego wyna
grodzenia w państwowej sferze budżetowej, stano
wiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Pań
stwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 162, poz. 1110), 
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3) z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie określenia wielo
krotności prognozowanego przeciętnego wyna
grodzenia w państwowej sferze budżetowej, stano
wiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Stra
ży Granicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 98, Nr 130, poz. 850 
i 857 oraz Nr 162, poz. 1110). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 stycznia 1999 r. 

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Udziału Polski 
w Światowej Wystawie Expo 2000 w Hanowerze. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp
nia 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, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 
oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Przygotowania Udziału Polski w Światowej Wy
stawie Expo 2000 w Hanowerze, w randze podsekreta
rza stanu w Ministerstwie Gospodarki, zwanego dalej 
"Pełnomocnikiem" . 

2. Pełnomocnik wykonuje zadania Komisarza Ge
neralnego Sekcji Polskiej Expo 2000 w Hanowerze. 

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy organizacja 
polskiej ekspozycji na Światowej Wystawie Expo 2000 
w Hanowerze, zwanej dalej "Wystawą", reprezentowa
nie Polski w kontaktach z organizatorami Wystawy, 
czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków 
polskich wystawców. 

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizu
je w szczególności przez: 

1) nadzór nad przygotowaniem i organizacją polskiej 
ekspozycji na Wystawie, 

2) koordynację i promocję przedsięwzięć związanych 
z udziałem Polski w Wystawie, 

3) współpracę z organizacjami rządowymi i pozarzą
dowymi oraz innymi podmiotami w przygotowa
niach i przeprowadzeniu udziału Polski w Wysta
wie, 

4) reprezentowanie Polski w sprawach związanych 
z przygotowaniami i udziałem Polski w Wystawie. 

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane 
do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocniko
wi w realizacji zadań. 

§ 4. W realizacji zadań, o których mowa w § 2, Peł
nomocnik współpracuje z międzyresortowym Komite
tem Organizacyjnym Expo 2000. 

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów 
analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzo
nych mu zadań oraz okresowe sprawozdania ze swojej 
działalności. 

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów 
o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa 
w § 2. 

§ 6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o cha
rakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać prze
prowadzanie ekspertyz. 

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełno

mocnikowi Ministerstwo Gospodarki. 

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocni
ka są pokrywane z budżetu państwa, w części dotyczą
cej Ministerstwa Gospodarki. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




