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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 

z dnia 21 lipca 1989 r. 

w sprawie dodatkowych opiat za paliwa i energię zuźyte w ilościach przekraczających limit. 

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr 224 Rady Mini
strów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia 
materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990 (Monitor 
Polski Nr 37, poz. 342) zarządza się, co następuje : 

,§ I. Ustala się dodatkowe opłaty za przekroczenie 
limitów zużycia energii elektrycznej, paliw gazowych, 
węgla kamiennego i oleju opałowego, wprowadzonych na 
podstawie przepisów uchwały nr 208 Rady Ministrów z 
dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytko

waniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 
1986-1990 (Monitor Polski Nr 48, poz. 311. z 1988 r. 
Nr 18, poz. 160 i Nr 35, poz. 318 oraz z 1989 r. Nr 20, 
poz. 135), zwane dalej "dodatkowymi opłatami" : 

I) za I kWh energii elelĆtrycznej, pobranej ze wspólnej 
sieci ponad ustalony lub wyliczony z ustalonych 
wskaźników jednostkowego zużycia energii limit zu
życia energii elektrycznej - w wysokości 5-krotnej 
opłaty za 1 kWh energii elektrycznej, ustalonej w 
cenniku opłat za pobraną w okresie zimowym energię 
czynną szczytową w taryfie trójczasowej dla odbior
ców o charakterze przemysłowym zasilanych z sieci 
wysokiego napięcia (taryfa A3), 

2) za 1 m3 paliw gazowych, pobranych ze wspólnej sieci 
ponad ustalony lub wyliczony z ustalonych wskażni
ków jednostkowego zużycia gazu limit zużycia paliw 
gazowych - w wysokości S-krotnej opłaty za I m l 

paliw gazowych, ustalonej dla odbiorcy w cenniku 
opłat za ilość pobranego gazu, 

3) za 1 Mg węgla kamiennego, zużytego ponad ustalony 
lub wyliczony z ustalonych wskażników jednostko
wego zużycia węgla kamiennego limit zużycia paliw 
- w wysokości 5-krotnej średniej ceny 1 Mg węgla 
kamiennego zakupionego w okresie, w którym nastą
piło przekroczenie, 

4) za 1 Mg oleju opałowego, zużytego ponad ustalony 
lub wyliczony z ustalonych wskażników jednostkt.-

wego zużycia oleju opałowego limit zużycia paliwa
w wysokości 5-krotnej średniej ceny 1 Mg oleju opa
łowego zakupionego w okresie, w którym nastąpiło 

przekroczenie. 

§ 2. I. Dodatkowe opłaty oblicza się za energię 

elektryczną, paliwa gazowe, węgiel kamienny i olej opa-. 
łowy zużyte ponad ustalone lub wyliczone : 

1) roczne, kwartalne lub krótsze od kwartału limity zu
życia energii elektrycznej, paliw gazowych, węgla 

kamiennego lub oleju opałowego - po każdym okre
sie, na który został ustalony lub wyliczony limit. 

2) dobowe limity zużycia paliw gazowych - po każdym 
miesiącu . 

2. Podstawę do obliczenia przez odbiorców energii 
elektrycznej, paliw gazowych, węgla kamiennego i oleju 
opałowego wielkości dodatkowych opłat określonych w : 

1) ust. 1 pkt l stanowią sprawozdania statystyczne 
obowiązujące w zakresie zużycia paliw i energii 
elektrycznej, 

2) ust. 1 pkt 2 - stanowi faktura dostawcy gazu za mie
sięczne zużycie paliw gazowych z rozliczeniem dobo
wych poborów gazu. 

§ 3. Zasady i tryb dokonywania wpłat dodatkowych 
opłat na Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle 

określają odrębne przepisy. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Ener
getyki z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie dodatkowych 
opłat za energię elektryczną i paliwa gazowe pobrane ze 
wspólnych sieci w ilości przekraczającej limit (Monitor 
Polski Nr 17, poz. 109) . 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Przemysłu : w z. Z. Miedziarek 

191 
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 24 lipcą 1989 r. 

w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń. 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. 
Nr '1'2, poz:' 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, 
poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91. z 1982 r. Nr 45, poz. 291 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ I. Za udział w posiedzeniu kolegium do spraw wy
kroczeń przy terenowym organie administracji państwo

wej, urzędzie morskim, izbie morskiej i urzędzie g~rni
czym, zwanym dalej "kolegium", oraz w posiedzeniu ko 
misji orzecznictwa do spraw wykroczeń przy wojewodzie , 
prezydencie miasta stołecznego Warszawy, miasta Kra
kowa i miasta Łodzi, przy Ministrze Transportu, Zegiugi 
i Łączności oraz przy Prezesie Wyższego Urzędu Górni-

czego, zwanej dalej "komisją" , przysługuje wynagrodze
nie w wysokości: 

l) przewodniczącemu składu orzekającego 

2) członkom składu orzekającego 

3) protokolantowi 

1.400 zł. 
900 zł, 

1.200 zł . 

§ 2. I. Członkowi kolegium i komisji wypłaca si ę' 

na jego żądanie odszkodowanie przysługujące za utraco~ 

ny zarobek wskutek udziału w posiedzeniu, do wysokości 
wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu skła

du, jeżeli wykaże, że nie pozostaje w stosunku pracy 
i że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu nie równo
waży utraconego zarobku. 
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2. Osobie .. która otrzymała odszkodowanie za utraco
ny zarobek, nie przysługuje wynagrodzenie za udział w 
posiedzeniu. 

§ 3. Stosownie do art. 80 ustawy z dnia 30 maja 
1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wy
konawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc uchwała 
nr 112 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w spra-

wie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kole
giów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń (Monitor 
Polski Nr 31. poz. 168, z 1986 r. Nr 28, poz. 200 i z 1988 r. 
Nr 15, poz. 127). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l sierpnia 
1989 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 

UWAGA P. T. PRENUMERATORZY DZIENNIKA USTAW 
. I MONITORA POLSKIEGO 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, 
że rozpoczął przyjmowanie przedpłat na prenumeratę na rok 1990. W celu 
dokonania wpłaty na prenumeratę: 

Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
Monitora Polskiego - Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej 
odbiorcy indywidualni otrzymają blankiety przekazów, 
instytucje i urzędy otrzymają druki "wplata-zamówienie" (polecenie 
przelewu rozszerzone o część dotyczącą zamówienia z wydrukowa
nymi na 1990 r . obowiązującymi cenami prenumeraty). 

Wpłaty należy dokonać w terminie do 31 października 1989 r. 
Nowi prenumeratorzy otrzymują blankiety i druki po zgłoszeniu 

zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów. . 

Cena prenumeraty 1 
Dziennika Ustaw 
Monitora Polskiego 

egzemplarza wynosi rocznie: 
zł 6800,-
zł 4800,-

Dokonanie wpłaty na prenumeratę do dnia 31 października 1989 r. 
i prawidłowe wypełnienie blankietów przekazów i "wpłat-zamówień" 
(dokładny adres z numerem kodu pocztowego) zapewni terminowe roz
poczęcie wysyłki. W razie przekroczenia terminu, zamówienie będzie rea
lizowane z opóźnieniem i spowoduje dodatkowe koszty związane z wysył
ką zaległych egzemplarzy. 

Zamawiający prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego dla 
podległych jednostek proszeni są o przesłanie przy "wpłacie-zamówie
niu" rozdzielników zawierających nazwę odbiorcy (instytucji lub urzędu) 
i pełny adres z numerem kodu pocztowego. 

O wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy 
informować Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

UWAGA: 
Załącznik do Dziennika Ustaw, w którym ogłaszane są m.in. obszer

niejsze akty prawne z dziedziny stosunków międzynarodowych, będZIe 
rozprowadzany wyłącznie na indywidualne zamówienia sprzedaży egzem
plarzowej. 

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa, P-l 
tel. 42-14-78 lub 694-67-50. 
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