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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 6 października 1999 r. 

w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony 
przeciwpożarowej. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 
poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, 
poz. 1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i zasady przyzna
wania przez Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej dotacji z budżetu państwa, zwanych 
dalej "dotacjami", na dofinansowanie kosztów funk
cjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, 
o których mowa w art. 15 pkt 2-6 i 8 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, 
poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, 
poz. 725 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), działających w ramach 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwanych 
dalej "jednostkami". 

§ 2. 1. Wniosek do Komendanta Głównego Pań
stwowej Straży Pożarnej o przyznanie dotacji, zwany 
dalej "wnioskiem", jednostki składają po uprzednim 
sprawdzeniu merytorycznym i rachunkowym wniosku 
przez właściwych terytorialnie: komendantów powia
towych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz 
zarządy wojewódzkie Związku Ochotniczych Straży Po
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wniosek powinien zawierać charakterystykę, kal
kulację i termin zakończenia objętego nim zadania, 

związanego z funkcjonowaniem jednostki ochrony 
przeciwpoża rowe j. 

3. Do każdego wniosku dołącza się opinię właści
wego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Pań
stwowej Straży Pożarnej. 

4. Wnioski składa się do Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej w pierwszym kwartale da
nego roku kalendarzowego. 

§ 3. 1. Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej dokonuje podziału dotacji na jednostki, któ
re złożyły wniosek, po uprzedniej analizie i weryfika
cji wniosków oraz ustaleniu i zatwierdzeniu poszcze
gólnych kwot dotacji. Podział dotacji następuje do 
końca drugiego kwartału danego roku kalendarzo
wego. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
w ciągu 30 dni od podziału, o którym mowa w ust. 1, 
zawiadamia pisemnie jednostki ochrony przeciwpoża
rowej o wysokości przyznanej dotacji i terminie jej 
przekazania. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn ia 2000 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
w z. B. Borusewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 5 października 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w sto
sunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wy

sokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania. 

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 2 sierpnia 
1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowe
go transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 
i z 1999 r. Nr 32, poz. 310) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo
darki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie 
wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wy
równawczej w stosunku do zagranicznych przedsię-




