
nym poziomie ha∏asu w rozumieniu art. 300 ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1;

2) administracyjne kary pieni´˝ne w zwiàzku z prze-
kroczeniem dopuszczalnego poziomu ha∏asu —
stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
karami pieni´˝nymi za przekroczenie warunków
decyzji o dopuszczalnym poziomie ha∏asu w rozu-
mieniu art. 298 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej
w art. 1;

3) odroczenia administracyjnych kar pieni´˝nych za
przekroczenie warunków pozwolenia na emitowa-
nie ha∏asu do Êrodowiska — stajà si´ z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy odroczeniami termi-
nu p∏atnoÊci kar pieni´˝nych za przekroczenie wa-
runków decyzji o dopuszczalnym poziomie ha∏asu
w rozumieniu art. 317 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1.

Art. 22. Wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów pozwolenia na emitowanie pól elektroma-
gnetycznych zachowujà moc nie d∏u˝ej ni˝ przez
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 23. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 113 ust. 1, art. 149 ust. 2,
art. 177 ust. 2, art. 286 ust. 3 i art. 310 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 113 ust. 1, art. 149 ust. 2,
art. 177 ust. 2, art. 286 ust. 3 i art. 310 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 24. 1. W sprawach o wydanie pozwoleƒ na
wprowadzanie do Êrodowiska substancji lub energii,
o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1—4 ustawy zmie-
nianej w art. 1, wszcz´tych, a niezakoƒczonych decyzjà
ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, stosuje si´ przepisy art. 180—229 tej ustawy,
w brzmieniu dotychczasowym, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. W sprawach wszcz´tych, a niezakoƒczonych de-
cyzjà ostatecznà, stosuje si´ przepisy art. 184 ust. 2
pkt 17a i 17b, art. 188 ust. 2 pkt 4 i 6, art. 191a, art. 208
ust. 2a, art. 209 ust. 2 oraz art. 211 ust. 2a i 3b ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

3. W sprawach wszcz´tych, a niezakoƒczonych de-
cyzjà ostatecznà, prowadzàcy instalacj´ lub deklarujà-
cy realizacj´ nowej instalacji uzupe∏ni wniosek o wy-
danie pozwolenia o informacje okreÊlone: 

1) w art. 184 ust. 2 pkt 17a lub 17b ustawy zmienianej
w art. 1, w terminie dwóch miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, je˝eli deklarowany
czas dalszej eksploatacji instalacji ma wp∏yw na
okreÊlenie wymagaƒ ochrony Êrodowiska lub
ubiegajàcy si´ o pozwolenie deklaruje realizacj´
nowej instalacji;

2) w art. 208 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, w ter-
minie dwóch miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, je˝eli spe∏nienie wymagaƒ najlep-
szych dost´pnych technik wymaga podj´cia dzia-
∏aƒ w okresie, na który ma byç wydane pozwolenie.

Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 98, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.;

2) art. 1 pkt 103, 116, 130 oraz 132 lit. a i c, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 1 pkt 132 lit. b, który wchodzi w ˝ycie w pierw-
szym dniu po wyborach do sejmików województw
nast´pnej kadencji;

4) art. 1 pkt 64, pkt 109 w zakresie dotyczàcym 
art. 305 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1,
pkt 110 w zakresie dotyczàcym art. 305a ust. 2
ustawy zmienianej w art. 1, a tak˝e pkt 119 w za-
kresie dotyczàcym art. 340 ust. 2 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 1, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie wyodr´bnienia akcji i udzia∏ów stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa do zasobu majàtkowego
przeznaczonego na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielanych przez Skarb Paƒstwa

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne

(Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z póên. zm.1)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537

i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684.



§ 1. 1. Wyodr´bnia si´ do zasobu majàtkowego
Skarbu Paƒstwa przeznaczonego na zaspokojenie
roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielanych
przez Skarb Paƒstwa akcje i udzia∏y nast´pujàcych
spó∏ek:

1) Elektrociep∏ownie Warszawskie spó∏ka akcyjna
z siedzibà w Warszawie — 411 780 akcji se-
rii A o numerach od 011346501 do 011758280,
o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç
akcji zosta∏a ustalona na podstawie wartoÊci ksi´-
gowej wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.
i wynosi 19 071 543,12 z∏;

2) Inowroc∏awskie Kopalnie Soli „Solino” spó∏ka ak-
cyjna z siedzibà w Inowroc∏awiu — 411 383 akcje
serii A o numerach od 000936250 do 001347632,
o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç
akcji zosta∏a ustalona na podstawie wartoÊci ksi´-

gowej wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.
i wynosi 16 393 729,91 z∏;

3) Fabryka Wyrobów Metalowych w Stojad∏ach spó∏-
ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià z siedzibà
w Stojad∏ach — 605 udzia∏ów o wartoÊci nominal-
nej 500 z∏ ka˝dy. ¸àczna wartoÊç udzia∏ów zosta∏a
ustalona na podstawie wartoÊci ksi´gowej we-
d∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 r. i wynosi
320 504,80 z∏.

2. ¸àczna wartoÊç ksi´gowa akcji i udzia∏ów, o któ-
rych mowa w ust. 1, wynosi 35 785 777,83 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
29 czerwca 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej
oraz szczegó∏owych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa,

pozosta∏ych cz∏onków samorzàdowego kolegium odwo∏awczego i pracowników biura tego kolegium

Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1994 r. o samorzàdowych kolegiach
odwo∏awczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856
i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2005 r. Nr 33, poz. 288) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty
bazowej oraz szczegó∏owych zasad wynagradzania
prezesa, wiceprezesa, pozosta∏ych cz∏onków samorzà-
dowego kolegium odwo∏awczego i pracowników biu-
ra tego kolegium (Dz. U. Nr 109, poz. 960 i Nr 143,
poz. 1202, z 2003 r. Nr 113, poz. 1072 oraz z 2004 r.

Nr 166, poz. 1739) za∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Miesi´czne stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go, okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szym rozporzàdzeniem stosuje si´ od dnia 1 stycznia
2005 r.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka


