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stracj´ publicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136,
Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239 i Nr 52, poz. 632)
w art. 19f w ust. 1 i 2 po wyrazach „w 2000 r.” dodaje
si´ wyrazy „i 2001 r.”

Art. 11. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,
poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118)
w art. 114 w ust. 4 po wyrazie „Zak∏ad” skreÊla si´ wy-
razy „nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieru-
chomoÊci,”.

Art. 12. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136
i Nr 48, poz. 550) po art. 117 dodaje si´
art. 117a w brzmieniu:

„Art. 117a. Z bud˝etu jednostek samorzàdu terytorial-
nego mo˝e byç udzielana pomoc rzeczo-
wa lub finansowa innym jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego.”

Art. 13. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia-
nie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136)
w art. 71 w zdaniu wst´pnym oraz w zdaniu koƒco-

wym wyrazy „1999 i 2000” zast´puje si´ wyrazami 
„1999—2001”.

Art. 14. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550) w art. 14:

1) w ust. 2 po wyrazach „planów finansowych” doda-
je si´ wyrazy „oraz zasad i kryteriów rozdzia∏u
Êrodków”;

2) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio do

planu finansowego Êrodka specjalnego, o ja-
kim mowa w art. 47b ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach losowych, zak∏adach wzajem-
nych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r.
Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155,
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9,
poz. 117 i Nr 70, poz. 816).”

Art. 15. Zadania starosty, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 i Nr 86, poz. 958), reali-
zowane jako zadania w∏asne, w roku 2001 finansowa-
ne sà w formie dotacji celowych z bud˝etu paƒstwa.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.
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z dnia 24 paêdziernika 2000 r.

w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Maksymalny udzia∏ gazu importowanego
z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do ca∏kowi-
tej wielkoÊci gazu importowanego w danym roku, nie
mo˝e byç wy˝szy ni˝:

1) 88% — w latach 2001—2002,

2) 78% — w latach 2003—2004,

3) 72% — w latach 2005—2009,

4) 70% — w latach 2010—2014,

5) 59% — w latach 2015—2018,

6) 49% — w latach 2019—2020.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do przed-
si´biorstw energetycznych, którym b´dà wydawane
koncesje na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie obrotu hurtowego gazem ziemnym z zagra-
nicà.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do gazu wydoby-
wanego w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.

§ 2. 1. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

2. Przepis § 1 ust. 3 obowiàzuje do dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.
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