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WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO:
360 — z dnia 19 lutego 2003 r. sygn. akt P 11/02
361 — z dnia 24 lutego 2003 r. sygn. akt K 28/02
362 — z dnia 25 lutego 2003 r. sygn. akt SK 9/02
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343
USTAWA
z dnia 9 stycznia 2003 r.
o ratyfikacji Protoko∏u Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji kobiet
Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko∏u
Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyj´tego przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
6 paêdziernika 1999 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

344
ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie wysokoÊci mno˝nika ustalajàcego wynagrodzenie zasadnicze s´dziego Sàdu Najwy˝szego oraz
stawek dodatku funkcyjnego
Na podstawie art. 42 § 5 ustawy z dnia 23 listopada
2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego Sàdu Najwy˝szego ustala si´ w wysokoÊci mno˝nika 1,5 wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu apelacyjnego.
§ 2. Ustala si´ stawki dodatku funkcyjnego stanowiàce nast´pujàcy procent kwoty bazowej dla s´dziów
i prokuratorów, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝etowa:
Stawka

Procent kwoty bazowej

1

100%

2

130%

3

190%

4

220%

§ 3. Tabel´ stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Dodatek funkcyjny przys∏uguje osobie, której
powierzono pe∏nienie obowiàzków lub funkcji kierowniczych na czas ich sprawowania.

2. W razie zbiegu uprawnieƒ do dodatków funkcyjnych przys∏uguje jeden, wy˝szy dodatek.
§ 5. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego zaokràgla si´ do 10 groszy w gór´.
§ 6. Do czasu utworzenia Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego cz∏onkowie Biura Orzecznictwa otrzymujà wynagrodzenie i dodatki funkcyjne wed∏ug dotychczasowych zasad.
§ 7. Rozporzàdzenie ma zastosowanie do ustalania
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych s´dziów Sàdu Najwy˝szego od dnia 1 stycznia
2003 r.
§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie
wynagrodzeƒ s´dziów Sàdu Najwy˝szego oraz cz∏onków Biura Orzecznictwa (Dz. U. Nr 48, poz. 557).
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski
Prezes Rady Ministrów:
L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. (poz. 344)

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku

1

Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego

4

2

Prezes Sàdu Najwy˝szego

3

3

Przewodniczàcy wydzia∏u, Rzecznik Dyscyplinarny

2

4

Rzecznik Prasowy, zast´pca Rzecznika Dyscyplinarnego

1

345
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie warunków i trybu ustalania wysokoÊci oraz poboru op∏aty melioracyjnej
Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Op∏at´ melioracyjnà, zwanà dalej „op∏atà”,
za wykonane na koszt Skarbu Paƒstwa urzàdzenia melioracji wodnych szczegó∏owych, zwane dalej „urzàdzeniami”, okreÊla si´ jako iloczyn powierzchni obszaru, na który wywierajà korzystny wp∏yw urzàdzenia,
oraz stawki jednostkowej op∏aty melioracyjnej, wynikajàcej z:
1) procentu pokrytych przez Skarb Paƒstwa kosztów
wykonania urzàdzeƒ albo
2) stawek iloÊciowych ˝yta pomno˝onych przez ustalonà do celów obliczania podatku rolnego Êrednià
cen´ ˝yta w roku poprzedzajàcym rok, w którym zosta∏a wydana decyzja ustalajàca wielkoÊç op∏aty.

§ 3. 1. Op∏at´ pobiera si´ w rocznych ratach w terminie do dnia 30 paêdziernika ka˝dego roku, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Op∏at´ za wykonanie ziemnych stawów rybnych
pobiera si´ do dnia 31 stycznia ka˝dego roku.
3. Pierwszà rat´ op∏aty pobiera si´ po up∏ywie
dwóch lat od dnia przekazania urzàdzeƒ do eksploatacji, a w przypadku zagospodarowania pomelioracyjnego ∏àk i pastwisk — po up∏ywie roku.
§ 4. 1. Op∏at´ w wysokoÊci co najmniej 1 000 z∏ pobiera si´ przez okres:
1) 15 lat — za budow´ drenowania o rozstawie sàczków do 13 m;
2) 12 lat — za budow´:
a) drenowania gruntów o rozstawie sàczków powy˝ej 13 m,

2. Sposób ustalania obszaru, na który wywierajà korzystny wp∏yw urzàdzenia, okreÊlajà odr´bne przepisy.

b) rowów z siecià drenarskà na ∏àkach i pastwiskach,

3. Procent kosztów wykonania urzàdzeƒ oraz stawki iloÊciowe ˝yta, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów urzàdzeƒ
oraz robót z nimi zwiàzanych, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

c) urzàdzeƒ s∏u˝àcych do odwadniania i nawadniania u˝ytków rolnych ∏àcznie z urzàdzeniami do
nawodnieƒ ciÊnieniowych oraz do rozprowadzania Êcieków na obszarze ich rolniczego wykorzystania;

§ 2. 1. Op∏at´ zmniejsza si´ o 15%, je˝eli przed przystàpieniem do eksploatacji urzàdzeƒ zmeliorowane
grunty zosta∏y obj´te dzia∏alnoÊcià spó∏ki wodnej.
2. Prawo do ulgi, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje w okresie, w którym zmeliorowane grunty sà obj´te dzia∏alnoÊcià spó∏ki wodnej.

3) 8 lat — za:
a) odbudow´ i przebudow´ drenowania,
b) odbudow´ i przebudow´ urzàdzeƒ odwadniajàcych i nawadniajàcych na u˝ytkach zielonych
oraz urzàdzeƒ do nawodnieƒ ciÊnieniowych,
c) wykonanie systemów przeciwerozyjnych;

