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§ 6. 1. Odbiorca w czasie obowiązywania polecenia 
dyspozytorskiego o obowiązującym stopniu zasilania może 
pobierać dobowe ilości paliw gazowych: 

1) w stopniu zasilania 1 - do wysokości wynika
jącej z umownego godzinowego poboru paliwa gazo
wego, 

2) w stopniach zasilania od 2 wzwyż - w wysokości 
ustalonej w danym stopniu zasilania. 

2. W zależności od bieżącej sytuacji w systemie prze
syłowym gazu oraz sytuacji u poszczególnych odbior
ców jednostka dysponująca gazem może w drodze wyjątku 
ustalić dla określonego odbiorcy na określony czas inny 
stopień zasilania niż obowiązujący ogólnie dla danego ro
dzaju gazu. 

§ 7. Jeżeli w systemie elektroenergetycznym lub ga
zowniczym występuje deficyt mocy pomimo wprowa
dzenia maksymalnych ograniczeń określonych w pIa
nie ograniczeń, stosuje się dalsze ograniczenia dla och
rony systemu, po uprzednim zawiadomieniu odbior
ców. 

§ 8. Odbiorcy objęci ograniczeniami poboru mocy elekt
rycznej oraz paliw gazowych są obowiązani realizować pole
cenia dyspozytorskie w zakresie obowiązujących stopni 

zasilania, wynikające z planów ograniczeń poboru mocy 
elektrycznej i dobowego poboru paliw gazowych. 

§ 9. Zakłady, w których jest brak aparatury kontrolno
-rejestrującej. są zobowiązane do prowadzenia bieżących 
cogodzinnych zapisów wielkości poboru mocy elektrycz
nej i dobowych zapisów zużycia paliw gazowych sto
sownie do ustaleń sprawującego nadzór nad wspólną 
siecią· 

§ 10. Od ustalonych wielkości poboru mocy elektrycz
nej i dobowego poboru paliw gazowych przysługuje od
wołanie do Ministra Przemysłu za pośrednictwem jednostki 
organizacyjnej upoważnionej przez Ministra Przemysłu do 
ustalenia planów ograniczeń. 

§ 11. Minister Łączności i Przewodniczący Komitetu 
do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Tele
wizja" zapewnią możliwość przekazywania przez Pol
skie Radio lub inne środki łączności komunikatów ener
getycznych w zakresie poleceń dyspozytorskich o obowiązu
jących stopniach zasilania, wynikających z planów ograni
czeń. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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UCHWAŁA Nr 209 RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 grudnia 1990 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przenie-
. sionym do pracy w innej miejscowości. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 
31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 
132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182 oraz 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121) Rada Ministrów uchwala, co 
następuje : 

§ 1. W uchwale nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 lis
topada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących praco
wnikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy 

w innej miejscowości (Monitor Polski Nr 30, poz. 258, 
z 1985 r. Nr 8, poz. 66, z 1986 r. Nr 19, poz. 139, z 1987 r. Nr 
9, poz. 82, z 1988 r. Nr 3, poz. 21, z 1989 r. Nr 4, poz. 43 
i z 1990 r. Nr 33, poz. 263) w § 10 w ust. 1 wyrazy" 11 100 zł" 
zastępuje się wyrazami" 13000 zł" . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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UCHWAŁA Nr 211 RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 grudnia 1990 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami. 

W związku z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr.30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, 
poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 
30, poz. 179, Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 319 i Nr 78, poz. 
462) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. 
o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 
223) Rada Ministrów uchwala, co następuje : 

§ 1. W uchwale nr 168 Rady Ministrów z dnia 11 
grudnia 1989 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw państ-

wowych i gospodarowania tymi rezerwami (Monitor Polski 
Nr 41, poz. 329) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Rezerwy państwowe gospodarcze tworzy Mi

nister Rynku Wewnętrznego, z wyjątkiem re
zerw państwowych produktów rolnych oraz 
półproduktów i artykułów żywnościowych, 
które tworzy Prezes Agencji Rynku Rol
nego.", 


