
(5133,8 ha), Wolin (8107,0 ha), Nowe Warpno
(11930,9 ha), Police (4050,7 ha) i ÂwinoujÊcie —
miasto (6767,8 ha);

70) ¸awica S∏upska (kod obszaru PLB990001), obejmu-
jàca obszar 76594,0 ha po∏o˝ony na Morzu Ba∏tyc-
kim o wspó∏rz´dnych 16° 57’ d∏ugoÊci geograficz-
nej wschodniej i 54° 57’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej;

71) Przybrze˝ne Wody Ba∏tyku (kod obszaru
PLB990002), obejmujàce obszar 211741,2 ha
o wspó∏rz´dnych 18° 17’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54° 49’ szerokoÊci geograficznej pó∏-
nocnej, w tym:

a) 2 ha po∏o˝one w województwie zachodniopo-
morskim na terenie gmin: Dar∏owo — gmina
wiejska (1,0 ha), Dar∏owo — gmina miejska
(0,2 ha) i Postomino (0,8 ha),

b) 3,1 ha po∏o˝one w województwie pomorskim
na terenie gmin: ¸eba (0,7 ha), W∏adys∏awowo
(0,2 ha), Krokowa (0,2 ha), Ustka — gmina wiej-
ska (0,4 ha), Ustka — gmina miejska (0,2 ha),
Smo∏dzino (0,8 ha) i Choczewo (0,8 ha),

c) 211735,9 ha po∏o˝onych na wodach przybrze˝-
nych Morza Ba∏tyckiego;

72) Zatoka Pomorska (kod obszaru PLB990003), obej-
mujàca obszar 591112,8 ha o wspó∏rz´dnych
14° 32’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej i 54° 24’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, w tym:

a) 49,1 ha po∏o˝one w województwie zachodnio-
pomorskim na terenie gmin: Rewal (4,3 ha),
Trzebiatów (12,7 ha), Dziwnów (0,8 ha), Mi´-
dzyzdroje (0,5 ha), Wolin (0,3 ha), Ko∏obrzeg —
gmina wiejska (10,6 ha), Ko∏obrzeg — gmina
miejska (5,3 ha), Ustronie Morskie (6,5 ha), B´-
dzino (7,0 ha), Mielno (0,9 ha) i ÂwinoujÊcie —
miasto (0,2 ha),

b) 591063,7 ha po∏o˝onych na wodach przybrze˝-
nych Morza Ba∏tyckiego. 

§ 3. Mapy obszarów specjalnej ochrony ptaków,
o których mowa w § 2, stanowià za∏àcznik nr 1 do roz-
porzàdzenia.

§ 4. Celem wyznaczenia obszarów, o których mo-
wa w § 2, jest ochrona populacji dziko wyst´pujàcych
ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszo-
nym stanie.

§ 5. Przedmiotem ochrony sà gatunki ptaków wy-
mienione w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 6. Nadzór nad obszarami, o których mowa w § 2,
sprawuje wojewoda lub dyrektor urz´du morskiego
w∏aÊciwy dla obszaru swojego dzia∏ania.

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

Minister Ârodowiska:  J. Swatoƒ
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 paêdziernika 2004 r.

w sprawie wysokoÊci op∏aty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzàcych 
kszta∏cenie podyplomowe piel´gniarek i po∏o˝nych

Na podstawie art. 10h ust. 5 ustawy z dnia  5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej  (Dz. U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Za wpis do rejestru podmiotów prowadzàcych
kszta∏cenie podyplomowe piel´gniarek i po∏o˝nych or-

ganizator kszta∏cenia zamierzajàcy wykonywaç dzia-
∏alnoÊç w zakresie kszta∏cenia podyplomowego wnosi
op∏at´ w wysokoÊci: 

1)  200 z∏ — w przypadku szkolenia specjalizacyjnego;

2)  200 z∏ — w przypadku kursu kwalifikacyjnego;

3)  200 z∏ — w przypadku kursu specjalistycznego;

4)  200 z∏ — w przypadku kursu dokszta∏cajàcego. 

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

Minister Zdrowia: M. Balicki

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92,
poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.


