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ZARZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 13 marca 1997 r.

zmieniające zarządzenie

w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji
na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 paź
dziernika 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U.
Nr 127, poz. 627 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156,
poz. 775) zarządza się, co następuje:

według

stopy rentowności trzynastotygodniowych bonów skarbowych do dnia płatno
ści, z tym że najdłuższy termin płatności oznaczony na wekslach nie może przekroczyć 24
miesięcy od daty ich wystawienia.

§ 1. W zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia
wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie
koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad
płatnych (Monitor Polski Nr 34, poz. 347 i z 1996 r.
Nr 80, poz. 719) § 3i 4 otrzymują brzmienie:

§ 4. 1. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od daty

otrzymania zawiadomienia o udzieleniu koncesji, nie później niż przed jej odbiorem.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za
zachowany, jeżeli nastąpi uznanie rachunku
bankowego Agencji Budowy i Eksploatacji
Autostrad lub złożenie Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad weksli wystawionych nie
później niż w ostatnim dniu terminu , o którym
mowa w ust. 1."

,,§ 3. 1. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Agen -

cji Budowy i Eksploatacji Autostrad, podany
w zawiadomieniu o udzieleniu koncesji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na wniosek strony zobowiązanej do uiszczenia opłaty dopuszczalne jest uiszczenie tej
opłaty, w części nie przekraczającej 75% jej
wysokości, przez złożenie przez koncesjona riusza, poręczonych przez banki zaakceptowane przez Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej, weksli na tę sumę, oprocentowaną

§ 2. Zarządzen i e wchodzi w życ ie z d niem ogłosze-

nia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:
B. Liberadzki
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ZARZĄDZENIE

PREZESA

URZĘDU

MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

z dn ia 25 lutego 1997 r.
w sprawie ustalenia ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1996 r.
Na podstawie § 10 rozporząd zenia Rady Ministrów
z dnia 7 maja 1996 r. w sp rawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej
zwrotu o raz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refunda cji wypła c onych premii (Dz. U . Nr 57 , poz. 259) , z arzą 
dza s i ę, co na stępu j e:

mieszkaniowych ustala s i ę cen ę 1 m 2 powi erzc hn i użyt
kowej budynku mieszka lnego za IV kwa rtał 1996 r.
w wysokości 1 170 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życ ie z dn iem o g łos z e -

nia .

§ 1. W celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkła

dów oszczędnośc iowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek

Prezes

Urzędu

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast:
B. Blida

