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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków przyznawania wyró˝nieƒ stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
przyznawania stra˝akom wyró˝nieƒ z uwzgl´dnie-
niem:
1) sposobu i formy ich przyznawania;
2) trybu post´powania w tych sprawach;
3) okolicznoÊci, w których wyró˝nienia nie mogà byç

przyznane.

§ 2. 1. Wyró˝nieƒ udziela si´ stra˝akowi w sposób
uroczysty.

2. Udzielenie wyró˝nienia og∏asza si´ w decyzji
personalnej, która powinna zawieraç stopieƒ, imi´
i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe stra˝aka, rodzaj
wyró˝nienia oraz uzasadnienie jego przyznania.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, nie przys∏u-
guje odwo∏anie.

4. Kopia decyzji personalnej o udzielonym wyró˝-
nieniu powinna byç umieszczona w aktach osobo-
wych stra˝aka.

§ 3. Pochwa∏y udziela si´ stra˝akowi, który wyró˝-
ni∏ si´ w wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych.

§ 4. 1. Nagrod´ pieni´˝nà, nagrod´ rzeczowà lub
krótkoterminowy p∏atny dodatkowy urlop wypoczyn-
kowy przyznaje si´ stra˝akowi, który wykaza∏ si´
szczególnymi osiàgni´ciami w s∏u˝bie albo wykona∏
zadania w szczególnie trudnych warunkach lub wyma-
gajàce znacznego nak∏adu pracy.

2. Nagrody pieni´˝ne i rzeczowe sà przyznawane
w granicach Êrodków finansowych przeznaczonych na
ten cel.

§ 5. O przedterminowe nadanie wy˝szego stopnia
mo˝na wystàpiç dla stra˝aka, który wykaza∏ si´ wybit-
nymi osiàgni´ciami w s∏u˝bie lub dokona∏ czynu
Êwiadczàcego o wyjàtkowej odwadze.

§ 6. Z inicjatywà z∏o˝enia wniosku o przyznanie wy-
ró˝nienia wyst´puje prze∏o˝ony uprawniony do udzie-
lenia wyró˝nienia lub bezpoÊredni prze∏o˝ony stra˝aka.

§ 7. Stra˝akowi nie przyznaje si´ wyró˝nienia:
1) w czasie prowadzenia przeciwko niemu post´po-

wania karnego lub dyscyplinarnego;
2) przed zatarciem na∏o˝onej kary dyscyplinarnej;
3) w okresie próby, przy warunkowym umorzeniu po-

st´powania karnego lub warunkowym zawiesze-
niu wykonania kary.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn

———————
3) Rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Mini-

stra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad przyznawania
wyró˝nieƒ stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
Nr 109, poz. 711), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836).

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100,
poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

420
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 29 marca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów ∏owieckich, szczegó∏owych zasad
ustalania czynszu dzier˝awnego oraz udzia∏u dzier˝awców obwodów ∏owieckich w kosztach ochrony lasu

przed zwierzynà

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2005 r.

Nr 127, poz. 1066 i Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwo-
dów ∏owieckich, szczegó∏owych zasad ustalania czyn-
szu dzier˝awnego oraz udzia∏u dzier˝awców obwo-
dów ∏owieckich w kosztach ochrony lasu przed zwie-
rzynà (Dz. U. Nr 210, poz. 1791) w § 1:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kategoryzacji obwodu ∏owieckiego dokonuje
zespó∏ powo∏ywany przez w∏aÊciwy zarzàd wo-
jewództwa w przypadku obwodów polnych
lub dyrektora regionalnej dyrekcji Paƒstwowe-
go Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe
w przypadku obwodów leÊnych.”;

2) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedstawiciel zarzàdu województwa;”;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na wniosek wydzier˝awiajàcego, dzier˝awcy
lub zarzàdcy, zespó∏, o którym mowa w ust. 1,
w przypadkach: kl´ski ˝ywio∏owej, masowego
upadku zwierzàt ∏ownych spowodowanego
chorobà zakaênà zwierzàt, istotnej zmiany li-
czebnoÊci zwierzàt ∏ownych w obwodzie ∏o-
wieckim, zmiany granic obwodu lub zmiany
u˝ytkownika obwodu, przed up∏ywem okresu,
o którym mowa w ust. 3, mo˝e dokonaç zmia-
ny kategorii obwodu ∏owieckiego.”.

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

Minister Ârodowiska: J. Szyszko

Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej reje-
stracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
organ rejestrujàcy pobiera op∏at´ w wysokoÊci 75 z∏.

2. Za wydanie wtórnika karty pojazdu organ reje-
strujàcy pobiera op∏at´ okreÊlonà w ust. 1.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokoÊci op∏at
za kart´ pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310 oraz z 2006 r.
Nr 15, poz. 119).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 kwietnia 2006 r. 

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at za kart´ pojazdu

———————
1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U.
Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 141.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r.

Nr 144, poz. 1529 oraz z 2005 r. Nr 119, poz. 1015) za-
rzàdza si´, co nast´puje:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 marca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ, jakim powinno odpowiadaç
medyczne laboratorium diagnostyczne

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 220, poz. 1901).


