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428. Borkowska lucja c. Józefa, 429. Grzywacz Jan s. 
Andrzeja, 430. Grzywacz Helena c. Adama, 431. Gu
zowski Bolesław s. Jana, 432. Guzowska Jadwiga c. 
Stanisława, 433. Hałko Jan s. Andrzeja, 434. Hałko Ge
nowefa c. Ottona, 435. Hudziak Władysław s. Michała, 
436. Hudziak Janina c. Ludwika, 437 .Ignasiak Jan s. Jó
zefa, 438. Ignasiak Irena c. Jana, 439. Jeleniewicz Wła
dysław s. Antoniego, 440. Jeleniewicz Maria c. Jana, 
441. Jur Feliks s. Krzyżostana, 442. Jur Marta c. Krzyżo
stana, 443. Kaczmarczyk Kazimierz, 444. Kaczmarczyk 
Maria, 445. Kaszkur Kazimierz s. Jakuba, 446. Kaszkur 
Maria c. Stanisława, 447. Kielarski Józef s. Albina, 448. · 
Kielarska Waleria c. Edwarda, 449. Kopczyk Jerzy s. Ja
na, 450. Kopczyk Mieczysława c. Józefa, 451. Kuczek 
Władysław s. Bronisława, 452. Kuczek Helena c. Woj
ciecha, 453. Kuźmiak Jan s. Seweryna, 454. Kuźmiak 
Anna c. Jana, 455. Kwaśniewski Antoni s. Józefa, 456. 
Kwaśniewska Helena c. Jana, 457. ladziński Wincenty 
s. Wincentego, 458. ladzińska Irena c. Antoniego, 459. 
lawa Stanisław s. Władysława, 460. lawa Natalia c. 
Jana, 461. lużny Władysław s. Mariana, 462. lużny 
Wanda c. Antoniego, 463. Malinowski Bolesław s. Jó
zefa, 464. Malinowska Irena c. Stanisława, 465. Mart y
niuk Bolesław s. Stanisława, 466. Martyniuk Anna c. 

Michała, 467. Mroczek Ryszard s. Antoniego, 468. Mro
czek Joanna c. Ludwika, 469. Nowak Józef, 470. Nowak 
Janina, 471. Piasecki Adolf s. Józefa, 472. Piasecka 
Wanda c. Edwarda, 473. Raba Mirosław s. Jana, 474. 
Raba Antonina c. Bronisława, 475. Rudziński Włady
sław s. Pawła , 476. Rudzińska Maria c. Grzegorza, 477. 
Sokół Julian s. Andrzeja, 478. Sokół Regina c. Michała, 
479. Strykowski Jan s. Józefa, 480. Strykowska Felicja 
c. Józefa, 481. Strzelecki Szczepan s. Stanisława, 482. 
Strzelecka Stanisława c. Stanisława, 483. Sęk Stani
sław s. Tomasza, 484. Sęk Maria c. Jana, 485. Szewczyk 
Zenon s. Teofila, 486. Szewczyk Krystyna c. Mariana, 
487. Śpiewanek Józef s. Józefa, 488. Śpiewanek Stani
sława c. Stanisława, 489. Tomiak Edmund s. Józefa, 
490. Tomiak Cecylia c. Jana, 491. Tomiak Kazimierz s. 
Kazimierza, 492. Tomiak Katarzyna c. Ludwika, 493. Za
lewski Bolesław s. Ignacego, 494. Zalewska Helena c. 
Juliana, 495. Zarzycki Jan s. Jana, 496. Zarzycka Stani
sława c. Stefana, 497. Ziaja Janusz s. Stanisława, 498. 
Ziaja Janina c. Aleksandra, 499. Zieliński Jan s. Rocha, 
500. Zielińska Hildegarda c. Ludwika. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 czerwca 1997 r. 

w sprawie częściowego zaniechania ustalania I poboru podatku akcyzowego od paliw silnikowych z zawar
tością alkoholu etylowego. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 
i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się częściowe zaniechanie ustalania 
i poboru podatku akcyzowego od produkowanych 
w kraju paliw silnikowych benzynowych z zawartością 

od 4,5% do 5% alkoholu etylowego (SWW: 0242-2) 
w wysokości odpowiadającej kwocie 10 zł od każdej to
ny. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 
1997 r. 

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska- Trenkner 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 9 czerwca 1997 r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych detalicznych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 1 usta
wy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. 
Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, 
poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, 
poz. 536, z 1966 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 54, 

poz. 348) oraz w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. 
w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na któ
re ustala się ceny urzędowe (Dz. U. Nr 100, poz. 492 
i z 1996 r. Nr 8, poz. 48), zarządza się, co następuje: 
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§ 1. 1. Zarządzenie dotyczy ustalenia urzędowych 
cen detalicznych energii cieplnej, zawartej w wodzie 
lub parze wodnej, dostarczanej do mieszkań na cele 
bytowe, zużywanej zarówno na potrzeby ogrzewania 
mieszkań, jak też podgrzania wody użytkowej. 

2. Zarządzenie określa również zasady ustalenia 
urzędowych cen detalicznych za energię cieplną zuży
waną na potrzeby podgrzania wody użytkowej, w przy
padku gdy rozliczenia dostaw za tę energię nie są do
konywane w oparciu o wskazania przyrządów pomia
rowych bądź innych urządzeń służących do rozliczania 
ilości zużycia energii w fizycznych jednostkach pomia
ru. 

3. Zarządzenie dotyczy cen urzędowych na szczeblu 
finalnych odbiorców energii cieplnej dostarczanej do 
mieszkań na cele bytowe. Ceny energii cieplnej na po
zostałych szczeblach obrotu regulowane są odrębnymi 
przepisami. 

4. Urzędowe ceny detaliczne ustalone zostały w od
niesieniu do fizycznych jednostek pomiaru energii (ce
na za 1 MWh bądź za 1 GJ). 

5. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) urzędowej cenie detalicznej energii cieplnej - ro
zumie się przez to także cenę za ogrzanie mieszka
nia, ustaloną w formie opłaty ryczałtowej (cena za 
ogrzanie 1 m2 powierzchni), 

2) przyrządach pomiarowych - rozumie się przez to 
przyrządy pomiarowe bądź inne urządzenia służą
ce do rozliczania ilości zużycia energii cieplnej, 
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospo
darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grud
nia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, ja
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa
nie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46 i Nr 118, poz. 574 
oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 200), 

3) gestorach zasobów mieszkaniowych - rozumie się 
przez to spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy 
wspólnot mieszkaniowych, zarządy (administracje) 
budynków komunalnych, osoby fizyczne będące 
właścicielami domów wielomieszkaniowych, za
rządców budynków zakładowych itp., a także in
nych dostawców energii cieplnej (producentów 
lub dystrybutorów), w przypadku gdy rozliczają się 
bezpośrednio z użytkownikami mieszkań), 

4) umowach - rozumie się przez to również odpo
wiednie postanowienia statutów, uchwał bądź in
nych czynności prawnych dokonywanych przez 
właściwe organy gestorów zasobów mieszkanio
wych. 

§ 2 .. Ustala się ceny urzędowe energii cieplnej zuży
wanej na potrzeby ogrzewania mieszkań oraz podgrza
nia wody użytkowej w wysokości: 

1) 98,39 zł za 1 MWh energii cieplnej, 

2) 27,33 zł za 1 GJ energii cieplnej. 

§ 3. Ceny, o których mowa w § 2, stosuje się w roz
liczeniach z użytkownikami mieszkań wyposażonych 
w przyrządy pomiarowe, z którymi zawarto umowy 

przewidujące rozliczenia za pobraną energię cieplną 
według wskazań tych przyrządów. 

§ 4. W przypadku gdy mieszkania nie są wyposażo
ne w przyrządy pomiarowe i z użytkownikami tych 
mieszkań nie zawarto umów przewidujących rozlicze
nia za ilość pobranej energii cieplnej według wskazań 
tych przyrządów, ustala się cenę urzędową (opłatę ry
czałtową) w wysokości 2,13 zł za ogrzanie 1 m2 miesz
kania, płatną miesięcznie w ciągu całego roku. 

§ 5. 1. W przypadku gdy mieszkania nie są wyposa
żone w przyrządy pomiarowe i z użytkownikami tych 
mieszkań nie zawarto umów przewidujących rozlicze
nia za ilość pobranej energii cieplnej według wskazań 
tych przyrządów, ustala się następujący sposób obli
czania urzędowej ceny detalicznej energii cieplnej na 
potrzeby podgrzania wody użytkowej, płatnej mie
sięcznie od osoby zamieszkałej w danym lokalu miesz
kalnym: 

gdzie: 

Pcw 

R 

Pcw = [(Kco +cwu - 0co± R) : nl : Los 

- cena urzędowa (opłata ryczałtowa) za 
energię cieplną na potrzeby podgrzania 
wody użytkowej płatna miesięcznie od 
osoby zamieszkałej w danym lokalu 
mieszkalnym w zł/osobę, 

- łączne koszty zakupu energii cieplnej, do
starczanej do zasobów mieszkaniowych 
wyposażonych w instalację centralnego 
ogrzewania i instalację ciepłej wody 
(a w przypadku wytwarzania energii 
cieplnej we własnym zakresie przez ge
stora zasobów mieszkaniowych - rów
nież koszty jej wytworzenia we własnych 
kotłowniach), zarówno na cele ogrzewa
nia mieszkań, jak i podgrzania wody użyt
kowej w okresie rozliczeniowym, 

- suma wartości opłat dla użytkowników 
mieszkań za ogrzewanie mieszkań w za
sobach mieszkaniowych wyposażonych 
w instalację centralnego ogrzewania i in
stalację ciepłej wody w okresie rozlicze
niowym lub w przypadku, gdy poziom 
cen umownych energii cieplnej 
(uwzględniając ewentualne różnice 
w systemach taryfowych) przewyższa ry
czałtową cenę urzędową ustaloną w § 4, 
koszt zakupu energii cieplnej na cele 
ogrzewania dostarczanej do zasobów 
mieszkaniowych wyposażonych w insta
lację centralnego ogrzewania i instalację 
ciepłej wody (a w przypadku wytwarza
nia energii cieplnej we własnym zakresie 
przez gestora zasobów mieszkaniowych 
- również koszty jej wytworzenia we 
własnych kotłowniach) w okresie rozli
czeniowym, 

- saldo rozliczeń z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego za dostawę energii 
cieplnej zużywanej na podgrzanie wody, 
które oznacza się wartością dodatnią (+), 

ł 
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n 

jeśli w poprzednim okresie rozliczenio
wym suma wartości opłat pobranych od 
użytkowników mieszkań była niższa od 
kosztów zakupu energii cieplnej, 
a w przypadku gdy suma wartości opłat 
pobranych od użytkowników mieszkań 
za energię cieplną była wyższa od kosz
tów zakupu energii cieplnej, wówczas 
saldo to przyjmuje wartość ujemną (-), 

- ilość miesięcy stanowiąca okres rozlicze
niowy, z tym że długość okresu rozlicze
niowego nie może przekroczyć 6 miesięcy, 

- liczba osób zamieszkałych w lokalach 
mieszkalnych. 

2. Gestor zasobów mieszkaniowych może obliczyć 
i wprowadzić w rozliczeniach z użYtkownikami miesz
kań urzędową cenę detaliczną za energię cieplną na po
trzeby podgrzania wody użytkowej, według zasad 
określonych w ust. l, w jednolitej wysokości dla cało
ści zasobów mieszkaniowych lub dla poszczególnych 
osiedli, zespołu budynków lub poszczególnych budyn
ków, oraz powinien przyjąć taką ilość miesięcy w okre
sie rozliczeniowym, aby nie dopuścić do nadmiernego 
zróżnicowania ceny urzędowej (opłaty ryczałtowej) 

energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody użytko
wej w poszczególnych miesiącach w skali roku. 

§ 6. 1. W przypadku gdy gestor zasobów mieszka
niowych może określić (na podstawie wskazań przyrzą
dów pomiarowych zainstalowanych w węźle ciepl
nym) faktyczne zużycie energii cieplnej do podgrzania 
wody, wówczas przy pobieraniu opłat za energię ciepl
ną można obciążyć użytkowników mieszkań w taki spo
sób, aby ilość energii cieplnej zużywanej na potrzeby 
podgrzania wody użytkowej nie przekraczała 0,242 GJ 
na 1 m3 wody. 

2. Gestor zasobów mieszkaniowych może obciążyć 
użytkowników mieszkań urzędową ceną detaliczną za 
energię cieplną na potrzeby podgrzania wody użytko-

wej w wysokości 25,50 zł miesięcznie od osoby - jeśli 
z postanowień zawartych w § 5 ust. 1 cena ta ukształ
towałaby się na poziomie wyższym - przy łącznym 
spełnieniu następujących warunków: 

1) w węzłach cieplnych budynków zainstalowane są 
wodomierze, na podstawie których określić można 
globalną ilość wody pobraną do podgrzania, 

2) miesięczne zużycie ilości ciepłej wody użytkowej 
dla poszczególnych osiedli, zespołu budynków lub 
poszczególnych budynków, przypadające na oso
by, dla których rozliczenia za energię cieplną na po
trzeby podgrzania wody użytkowej dokonywane są 
w systemie opłat ryczałtowych, jest nie wyższe niż 
3,3 m3 na osobę, 

3) wartość 0co, o której mowa w § 5 ust. l, została ob
liczona w oparciu o cenę nie niższą niż określona 
w§ 4. 

§ 7. Cena wymieniona w § 6 ust. 2 obowiązuje do 
dnia 31 grudnia 1997 r. 

§ 8. Ceny urzędowe, ustalone w § 2, 4, 5 i 6, nie 
obejmują kosztów eksploatacyjnych przesyłu energii 
cieplnej od węzłów cieplnych (wymienników ciepła) 
w budynkach do mieszkań, w tym również kosztów 
zimnej wody. Pobieranie opłat z tytułu ponoszonych 
kosztów eksploatacyjnych regulują odrębne przepisy. 

§ 9. W cenach urzędowych uwzględniony został po
datek od towarów i usług. 

§ 10. Traci moc decyzja nr 13/GN-Z/96 Ministra Fi
nansów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia 
cen urzędowych energii cieplnej dostarczanej do 
miesżkań na cele bytowe (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 24, poz. 
130 i z 1997 r. Nr 6, poz. 24). 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1997 r. 

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 6 czerwca 1997 r. 

w sprawie tabel stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w wojewódzkich 
i rejonowych komendach Policji oraz w komisariatach Policji. 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników urzędów państwowych 
(Dz. U. Nr 43, poz. 223 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 37, 
poz. 227) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się tabele stanowisk, zaszeregowań 
i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w wojewódz
kich i rejonowych komendach Policji oraz w komisaria
tach Policji, stanowiące załącznik do zarządzenia. 

• 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 78 Ministra Pracy i Po
lityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie niektó
rych zasad wynagradzania pracowników zatrudnio
nych w wojewódzkich i rejonowych komendach Policji 
oraz w komisariatach Policji. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 czerwca 1997 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 




