
Monitor Polski Nr 37 - 916- Poz. 568, 569 i 570 

d) 1 maja, 
e) Wniebowstąpienie Chrystusa, 
f) Zielone Świątki, 
g) 3 października - Dzień Jedności Niemiec, 
h) 31 października - Dzień Reformacji, 
i) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodze

nia, 
j) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia, 

3) drogowe przejście graniczne Gołdap otwarte jest 
w godz. 700_1900, 

4) drogowe przejścia graniczne Buk, Bobolin, Gryfino 
przeznaczone wyłącznie dla małego ruchu są otwar
te w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 września 
w godz. 600-2000 oraz w okresie od dnia 1 październi
ka do dnia 28/29 lutego w godz. 800_1800, z wyjątkiem 
Gryfina, które jest otwarte w okresie od dnia 1 paź
dziernika do dnia 28/29 lutego w godz. 700-1800, 

5) drogowe przejście graniczne Krzewina Zgorzelecka 
jest otwarte w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 
30 września w godz. 800_1800, a w okresie od dnia 
1 października do dnia 31 marca w godz. 800_2000, 

6) drogowe przejścia graniczne przeznaczone wyłącz
nie dla małego ruchu granicznego na granicy pań
stwowej z Republiką Czeską są otwarte w godz. 
600_2200, z wyjątkiem Kaczyc Górnych, Gołkowic 
i Chałupek, które są czynne całą dobę, 

7) drogowe przejścia graniczne przeznaczone wyłącz
nie dla małego ruchu granicznego na granicy pań
stwowej z Republiką Słowacką są otwarte w okre
sach i godzinach podawanych do publicznej wia
domości przez właściwych miejscowo pełnomoc
ników granicznych Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) przekraczanie granicy państwowej w trybie uprosz
czonym odbywa się w porze dziennej; w razie ko
nieczności udzielenia pilnej pomocy lekarskiej pra
cownicy służby zdrowia mogą przekraczać granicę 
państwową w dowolnej porze dnia i nocy, na pod
stawie porozumienia się pełnomocników granicz
nych lub ich zastępców, 

9) rzeczne przejścia graniczne są otwarte w porze 
dziennej w okresie sezonu żeglugowego, ogłoszo
nego przez administrację wód granicznych, jeśli 
nie nastąpi otwarcie drogi wodnej dla ruchu żeglu
gowego w porze nocnej. 

569 
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 24 listopada 1999 r. 

w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1999 r. 

W związku z art; 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 
775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, 
poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, 
poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 40, 

poz. 400) ogłasza się, iż ceny dóbr inwestycyjnych za 
III kwartał 1999 r. w stosunku do II kwartału 1999 r. 
wzrosły o 1,2%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: 

570 
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 18 listopada 1999 r. 

w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 1999 r. 

T. Toczyński 

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegóło
wych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek 
ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego 
oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania 
mieszkań finansowanych przy udziale tych środków 
(Dz. U. Nr 64, poz. 413 i z 1998 r. Nr 34, poz. 190) 

ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej 
w III kwartale 1999 r. w stosunku do II kwartału 1999 r. 
wzrosły o 1,5%. 
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