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Władysław s. Jakuba,
sława, 17. Drozd Leon

16. Buczyńska Czesława c . Włady
s. Piotra, 18. Drozd Alfreda c. Józefa,
19. Dubis Jan s. Tomasza, 20. Dubis Władysława c. Antoniego, 21. Dziura Antoni s. Ferdynanda, 22. Dziura Jadwiga c. Bartłomieja, 23. Frużyński Stanisław s. Wawrzyńca,
24. Frużyńska Władysława c. Ignacego, 25. Gąsior Włady
sław s. Wojciecha, 26. Gąsior Stefania c. Ludwika, 27. Głowa
Leon s. Ignacego, 28. Głowa Kazimiera c. Józefa, 29. Gromek
Feliks s. Pawła , 30. Gromek Michalina c. Jana, 31. Hacz
Edward s. Tadeusza, 32. Hacz Józefa c. Antoniego, 33.
Jabłeck i Czesław s. Franciszka, 34. Jabłecka Helena c.
Grzegorza, 35. Janas Mieczysław s. Wincentego, 36. Janas
Stanisława c. Tomasza, 37 . Jastrząb Władysław s. Pawła, 38.
Jastrząb Maria ' Tomasza, 39. Kiełtyka Andrzej s. Macieja,
40. Kiełtyka Wiktoria c. Piotra, 41. Kochański Stanisław s.
Franciszka, 42. Kochańska Helena c. Anton iego, 43. Kozieł
Ludwik s. Karola, 44. Kozieł Franciszka c. Franciszka, 45.
Kozioł Jan s. Hieronima, 46. Kozioł Janina c. Stanisława, 47.
Kozubal Zygmunt s. Stanisława, 48. Kozubal Stanisława c.
Jana, 49. Krzywda Adolf s. Jana, 50. Krzywda Eleonora c.
Franciszka, 51. Krzywda Stanisław s. Karola, 52. Krzywda
Felicja c. Macieja, 53. Kukuiski Stanisław s. Mikołaja, 54.
Kukuiska Stanisława c. Karola, 55. Kurcab Andrzej s. Jana,
56. Kurcab Janina c. Jana, 57. Leniek Jan s. Ludwika, 58.
Leniek Helena c. Władysława , 59. Olszyk Władysław s. Jana,
60. Olszyk Michalina c. Marcina, 61 . Piku I Stanisław s.
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Franciszka, 62. Piku I Honorata c. Karola, 63. Przetacznik
Józef s. Franciszka, 64. Przetacznik Stanisława c. Teofila, 65.
Pudło Józef s. Wiktora, 66. Pudło Rozalia c. Jana, 67. Pudło
Stanisław s. Władysława, 68. Pudło Albina c. Wincentego,
69. Rajca Jan s. Jana, 70. Rajca Maria c. Marcelego, 71 .
Rzońca Karol s. Andrzeja, 72. Rzońca Felicja c. Władysława,
73. Sajdak Stanisław s. Wojciecha, 74. Sajdak Władysława c.
Józefa, 75. Szombara Władysław s. Tomasza, 76. Szombara
Helena c. Kosmy, 77. Szopa Antoni s. Pawła, 78. Szopa
Janina c. Stefana, 79. Szydło Czesław s. Antoniego, 80.
Szydło Bronisława c. Pawła , 81. Świeboda Jan s. Tomasza,
82. Świeboda Janina c. Stanisława, 83. Trznadel Bolesław s.
Adama, 84. Trznadel Adela c. Ignacego, 85. Wasłowicz
Stanisław s. Michała , 86. WasłowiczZofia c. Władysława, 87.
Wierdak Stanisław s. Jana, 88. Wierdak Izabela c. Wojciecha,
89. Wierdak Władysław s. Jakuba, 90. Wierdak Helena c.
Franciszka, 91. Wiklowski Władysław s. Franciszka, 92.
Wiklowska Katarzyna c. Ludwika, 93. Wityński Mieczysław s.
Jana, 94. Wityńska Kazimiera c. Macieja, 95. Wojtowicz
Stanisław s. Jakuba, 96. Wojtowicz Janina c. Karola, 97.
Walański Jan s. Kaspra, 98. Walańska Władysława c. Antoniego, 99. Wrona Dominik s. Stanisława, 100. Wrona
Honorata c. Andrzeja, 101 . Zajdel Józef s. Franciszka, 102.
Zajdel Maria c. Tomasza.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L.

Wałęsa
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 31 maja 1993 r.
w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu
przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1993 r.
Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na
wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościo
16

wych na budownictwo mieszkaniowe (Dz. U. Nr 72, poz.
424) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu przeliczenia wartości wkładów lokowanych
w 1993 r. na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państ
wowego i banków spółdzielczych na liczbę m 2 powierzchni

użytkowej budynku mieszkalnego ustala się wskaźnik przeliczeniowy 1 m 2 powierzchni użytkowej dla budownictwa
mieszkaniowego spółdzielczego w ielorodzinnego i jedno rodzinnego oraz indywidualn ego za I kwartał 1993 r. w wysokości 6.350 tys. zł.

§ 2.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia .

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
A. Bratkowski
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 25 maja 1993 r.
w sprawie ewidencji sieci. linii i
Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada
1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 69,
poz. 293 i Nr 105, poz. 451 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34)
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ewidencję sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych prowadzą na podstawie zbiorczych danych przeka zywanych przez operatorów:
1)

2)

Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna - w zakresie
przewodowych sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych,
Państwowa Agencja
urządzeń

sieci, linii i

Radiokomunikacyjna - w zakresie
radiokomunikacyjnych.

2. Operator podający zbiorcze dane do ewidencji po raz
pierwszy podaje pełne dane o stanie ewidencyjnym sieci, linii
i urządzeń telekomunikacyjnych . Dane podawane przez tego
samego operatora w latach następnych obejmują tylko

,

urządzeń

telekomunikacyjnych.

zmiany w stanie ewidencyjnym, które
kalendarzowego.

nastąpiły

w

ciągu

roku

3. Zbiorcze dane do ewidencji oparte na dokumentach
operatorów dostarczane są w terminie do 31
marca roku następnego, według stanu na dzień 31 grudnia
roku kalendarzowego i powinny zawierać aktualny stan
faktyczny, z użyciem symboliki stosowanej w telekomunika cj i.
źródłowych

§ 2. Zbiorcze dane do ewidencji podawane przez operatorów powinny być opracowywane oddzielnie dla każdej
sieci w układzie struktury hierarchicznej i realizowanych
w niej funkcji oraz obejmować dane zawarte w § 3 i 4.

§ 3. Zbiorcze dane ewidencyjne w zakresie przewodowych sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych powinny
zawierać:

,

(
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1) w zakresie telefonicznych sieci miejscowych:
a) wykaz sieci zawierający lokalizację sieci i obszar
obsługi w strefie numeracyjnej,
b) wykaz central telefonicznych z podaniem: numeracji
strefowej, lokalizacji, typu, wieku, pojemności, zaję
tości, liczby przyłączonych abonentów oraz liczby
łączy międzycentralowych, w tym do central nadrzędnych i równorzędnych,

i pojemność linii teletransmisyjnych według rodzajów: symetryczne,światłowodo
we, linie radiowe, dla systemów analogowych i cyfrowych,
międzymiastowej

-

określenia

relacji.

i rodzaj stacji abonenckich,

2) w zakresie sieci ruchomych:
a) wykaz stacji bazowych z podaniem:

całkowitą długość

2) w zakresie sieci

rodzaju emisji,

liczbę

b)

c) zestawienie o liczbie abonentów telefonicznych
ogółem i w tym na wsi, w układzie wojewódzkim,
zawierające następujące dane: liczbę abonentów,
liczbę aparatów telefonicznych, w tym ogólnodostępnych, liczbę abonentów posiadających telefony
w mieszkaniach,
d)

-

współrzędnych

-

adresu i

-

częstotliwości

-

mocy nadajników,

-

rodzaju i wysokości umieszczenia anteny nadawczej,

-

rodzaju emisji,

-

określenia zasięgu,

b)

liczbę

geograficznych,

roboczych,

i rodzaj stacji ruchomych (abonenckich),

3) w zakresie nadawczych stacji radiodyfuzyjnych:
a)

i sieci strefowych:

nazwę,

adres i

współrzędne

geograficzne stacji,

b) moc promieniowania,

a) wykaz central z podaniem: lokalizacji, funkcji, typu,
wieku, liczby zakończeń łączy oraz liczby stanowisk
do obsługi w ruchu ręcznym i półautomatycznym,

c) rodzaj emisji i
d)

wysokość

zawieszenia anteny i

b) wykaz relacji międzycentralowych z podaniem liczby
łączy w wiązce,

e)

wysokość

posadowienia masztu nad poziom morza,

c)

całkowitą długość i pojemność

linii telekomunikacyjnych według rodzajów: symetryczne, współosiowe,
światłowodowe, linie radiowe, dla systemów analogowych i cyfrowych,

b)

ogólną liczbę

ckich i

a)

c)

ogólnodostępnych,

sieci,

b) wykaz central stosowanych w sieci z podaniem typu
i lokalizacji,
c)

liczbę

stacji teleinformatycznych,

5) w zakresie sieci telematycznych - wykaz systemów
obsługi wiadomości z podaniem lokalizacji centrum
i obszaru działania.

§ 4. Zbiorcze dane ewidencyjne w zakresie sieci, linii
i urządzeń radiokomunikacyjnych powinny zawierać:
1) w zakresie sieci i linii stacjonarnych:
a) wykaz stacji bazowych z podaniem:
współrzędnych

-

adresu i

-

częstotliwości

geograficznych,

mocy nadajników,

-

rodzaju i wysokości umieszczenia anteny nadawczej,

studia lokalnego,

częstotliwości

wykorzystywanych w sieci,

abonentów,

a)

określenie

b)

nazwę,

c)

częstotliwości

pracy,

d)

liczbę

współpracujących

systemu,

adres i

i rodzaj

współrzędne

geograficzne stacji,

terminali.

§ 5. Dla sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych oraz
systemów nie wymienionych w § 3 i 4 ustala się następujący
zakres ewidencji:
1) rodzaj sieci, systemu lub
2)

zasięg

3) wykaz

usługi,

sieci,
urządzeń

systemowych,

4) wykaz wykorzystywanych

częstotliwości,

5) schemat systemu transmisyjnego na mapie konturowej.

§ 6. Traci moc zarządzenie Ministra Łączności z dnia 18
1991 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urzą
dzeń telekomunikacyjnych (Monitor Polski Nr 36, poz. 268).
października

roboczych,

-

liczbę

lokalizację

i

5) w zakresie sieci satelitarnych:

aparatów teleksowych, w tym abonen-

zasięg

nazwę

b) wykaz

4) w zakresie sieci transmisji danych:
a) rodzaj i

polaryzację,

4) w zakresie sieci zbiorowego odbioru programów radiowych i telewizyjnych:

3) w zakresie sieci telegraficznych:
a) wykaz central telegraficznych stosowanych w sieci
z podaniem typu, lokalizacji, pojemności i zajętości
oraz liczby przyłączonych abonentów,

zasięg,

§ 7.
dnia

Zarządzenie

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni od

ogłoszenia.

Minister

Łączności:

K. Kilian

