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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków post´powania przetargowego na udzielenie koncesji na budow´ 
i eksploatacj´ autostrad p∏atnych.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 paêdziernika
1994 r. o autostradach p∏atnych (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, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 48, poz. 550, Nr 86, poz. 958 i Nr 109, poz. 1157) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warun-
ki post´powania przetargowego na udzielenie koncesji
na budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´
autostrad p∏atnych lub ich odcinków oraz tryb pracy
komisji przetargowej.

2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ tak˝e do tych
dróg ekspresowych, do których majà zastosowanie
przepisy o autostradach p∏atnych.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe warunki kwalifikacji wst´pnej

§ 2. 1. Zaproszenie do udzia∏u w kwalifikacji wst´p-
nej nast´puje po uprzednim przed∏o˝eniu Radzie Mini-
strów informacji o przewidywanych warunkach post´-
powania przetargowego oraz akceptacji przez Rad´ Mi-
nistrów przewidywanych zasad dofinansowania reali-
zacji zadaƒ zwiàzanych z budowà autostrady lub jej od-
cinka ze Êrodków Krajowego Funduszu Autostradowe-
go, a tak˝e po udzieleniu wskazaƒ lokalizacyjnych.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (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, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczo-
nych wy∏àcznie dla zapewnienia gotowoÊci bojowej
jednostek ochrony przeciwpo˝arowej, dzia∏ajàcych
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego,
ustala si´ w 2001 r. w kwocie 19 734 000,00 z∏.

§ 2. Ârodki finansowe, o których mowa w § 1, prze-
znacza si´ dla:

1) 5 zak∏adowych stra˝y po˝arnych — w kwocie
36 500,00 z∏,

2) 1 zak∏adowej s∏u˝by ratowniczej — w kwocie
7 300,00 z∏,

3) 2 796 ochotniczych stra˝y po˝arnych — w kwocie
19 690 200,00 z∏.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 6 paêdziernika 1999 r.
w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji z bud˝e-
tu paƒstwa na funkcjonowanie jednostek ochrony
przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 85, poz. 948).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. A. Podolski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 kwietnia 2001 r.

w sprawie wysokoÊci Êrodków finansowych w 2001 r. i ich podzia∏u mi´dzy jednostki ochrony przeciwpo˝a-
rowej dzia∏ajàce w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego.


