
Dziennik Ustaw Nr 70 - 3830- Poz. 791, 792 i 793 

1) stawki stanowiącej 1,2% przeciętnego uposażenia 
policjantów i łącznej liczby etatów Policji, 

2) stawki stanowiącej 5% przeciętnego uposażenia 
policjantów i liczby etatów policjantów na terenie 
działania poszczególnych komend wojewódzkich 
Policji (Komendy Stołecznej Policji), z wyjątkiem 
etatów ujętych w części 31 budżetu państwa. 

2. Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, nale
ży rozumieć przeciętne miesięczne uposażenie zasad
nicze wraz z dodatkami o charakterze stałym za czer
wiec roku ubiegłego, ogłoszone przez Komendanta 
Głównego Policji w Dzienniku Urzędowym Komendy 
Głównej Policji. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 66 Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1996 r. w sprawie wy
sokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjo
nariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży 
Granicznej (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 63) - w zakresie 
dotyczącym policjantów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie przy ustalaniu wysokości 
funduszu poczynając od dnia 1 stycznia 1999 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 

792 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 10 sierpnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib 
oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 mar
ca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol
skiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, 
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, 
poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, 
poz. 726 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo
darki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie 
utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib 
oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzę
dów morskich (Dz. U. Nr 98, poz. 438 i z 1995 r. Nr 100, 
poz. 501) w § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Terytorialny zakres działania: 
1) dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - obej

muje morskie wody wewnętrzne, morze tery
torialne, wyłączną strefę ekonomiczną, mor
skie porty i przystanie oraz pas techniczny od 
wschodniej granicy Państwa do południka 
1J040'30" długości geograficznej wschodniej, 

2) dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku 
obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze 
terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną, 
morskie porty i przystanie oraz pas technicz
ny od południka 1J040'30" długości geogra
ficznej wschodniej do południka 15°23'24" 
długości geograficznej wschodniej, 

3) dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie -
obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze 
terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną, 
morskie porty i przystanie oraz pas technicz
ny od południka 15°23'24" długości geogra
ficznej wschodniej do zachodniej granicy pań
stwa."; 

2) skreśla się ust. 3. 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 20 sierpnia 1999 r. 

w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację 
odcinków autostrad płatnych. 

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 paź
dziernika 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. 
Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 

poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668) zarządza się, co następuje: 



Dziennik Ustaw Nr 70 - 3831 - Poz. 793 i 794 

§ 1. Wysokość opłaty za udzielenie koncesji na eks
ploatację autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kra
ków, zwanej dalej "opłatą", ustala się w wysokości 5% 
przewidywanej wysokości kosztów przystosowania te
go odcinka do pobierania opłaty za przejazd, określo
nych w ofercie złożonej w postępowaniu przetargo
wym przez oferenta, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 

§ 2. Wysokość opłaty za udzielenie koncesji na bu
dowę i eksploatację autostrady A-2 na odcinkach 
Świecko - Poznań, Poznań - Konin oraz Konin -
Stryków, a także na budowę i eksploatację autostrady 
A-1 na odcinku Gdańsk - Toruń ustala się w wysoko
ści 0,5% przewidywanej wysokości kosztów budowy 
danego odcinka, określonych w ofercie złożonej w po
stępowaniu przetargowym przez oferenta, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

§ 3. 1. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy 
Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, podany w za
wiadomieniu o udzieleniu koncesji, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Na wniosek strony zobowiązanej do uiszczenia 
opłaty dopuszczalne jest uiszczenie tej opłaty, w części 
nie przekraczającej 75% jej wysokości, przez złożenie 
przez koncesjonariusza, poręczonych przez banki zaak
ceptowane przez Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej, weksli na tę sumę, oprocentowaną według 

stopy rentowności trzynastotygodniowych bonów 
skarbowych do dnia płatności, z tym że najdłuższy ter
min płatności oznaczony na wekslach nie może być 
późniejszy niż data zawarcia umowy koncesyjnej. 

§ 4. 1. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o udzieleniu koncesji, nie 
później niż przed jej odbiorem. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za za
chowany, jeżeli nastąpi uznanie rachunku bankowego 
Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad lub złożenie 
Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad weksli wysta
wionych nie później niż w ostatnim dniu terminu, o któ
rym mowa w ust. 1. 

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie 
określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za 
udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków 
autostrad płatnych (Monitor Polski Nr 34, poz. 347 i Nr 
80, poz. 719 oraz z 1997 r. Nr 16, poz. 156). 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 17 sierpnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających 
oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. 

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdro
wotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, 
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, 
poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 
439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700 i Nr 70, poz. 777) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wy
kazu leków podstawowych i uzupełniających oraz 
wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. 
Nr 156, poz. 1029 i z 1999 r. Nr 53, poz. 568) 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz leków 
podstawowych" wprowadza się następującą zmia
nę: 

po lp. 83 dodaje się lp. 83a w brzmieniu: 

83a Morphini sulfas 
e N Rp. Morphini sulfas inj. 0,01 g/mi 10 amp. 
e N Rp. Morphini sulfas inj . 0,02 g/mi 10 amp. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. M. Piróg 




