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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad ustalania i trybu przekazywania 
cz´Êci drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu teryto-
rialnego w latach 1999—2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983
i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145,
poz. 1623) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 1998 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych
zasad ustalania i trybu przekazywania cz´Êci drogowej
subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach po-
wiatu i województw (Dz. U. Nr 157, poz. 1033) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w zdaniu przywo∏ujàcym podstaw´ prawnà rozpo-
rzàdzenia wyrazy „w latach 1999 i 2000 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983)” zast´puje si´ wyrazami „w la-
tach 1999—2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162,
poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r.
Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145,
poz. 1623)”;

2) w § 1 w ust. 2 wyrazy „w latach 1999 i 2000 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983)” zast´puje si´ wyrazami „w la-
tach 1999—2002”;

3) w § 5 na koƒcu skreÊla si´ kropk´ i dodaje si´ prze-
cinek oraz wyrazy „z zastrze˝eniem § 5a.”;

4) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Na rok 2002 wartoÊç Êredniej wielkoÊci ru-

chu na drogach w pojazdach rzeczywistych
na dob´, o której mowa w § 2 pkt 2, ustala
si´ w wysokoÊci przyj´tej przez Generalnà
Dyrekcj´ Dróg Publicznych na rok 2001.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


