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Dziennik Ustaw Nr 81
3)

pałki służbowe zwykłe ,

1151

obezwładniające

szturmowe,

i wielofunkcyjne.

§ 3. Policja ruchu drogowego i Policja specjalistyczna
jest uzbrojowa w :
1)

broń palną:

§ 6. Inne rodzaje Policji niż wymienione w § 2-5 oraz
policjanci w służbach administracyjno-gospodarczych
i w szkołach Policji są uzbrojeni w :
1)

pałki służbowe zwykłe

3)
i wielofunkcyjne.

§ 4. 1. Oddziały prewencji i
tyczne są uzbrojone w :
1)

pododdziały

antyterrorys-

broń palną : pistolety, rewolwery, pistolety maszynowe,
karabiny, karabinki i karabiny maszynowe,

2) miotacze gazu,
3)

noże

4)

pałki służbowe zwykłe,

wojskowe, szturmowe, spadochronowe i nurka,
obezwładniające

szturmowe,

i wielofunkcyjne,
6) transporteryopancerzone,
7) wyrzutnie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
8) przedmioty do odstrzeliwania amunicji alarmowej i syg nałowej .

2. Pododdziały antyterrorystyczne są uzbrojone ponadto w pistolety i rewolwery gazowe oraz granatniki .

§ 5. Policja lokalna jest uzbrojona w :
broń palną :

pałki służbowe zwykłe .

§ 7. 1. W razie potrzeby wykonania przez policjantów
rodzaju Policji lub służby administracyjno-gospodarczej zadań uzasadniających posługiwanie się uzbroje niem przewidzianym dla innego rodzaju Policj i, decyzję
o czasowym wyposażeniu ich w takie uzbrojenie podejmuje
Komendant Główny Policji lub właściwy komendant wojewódzki Policji, a w razie potrzeby wyposażenia ich w przed mioty do odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnałowej
- również komendanci rejonowi, komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji .
określonego

§ 8. Amunicję, pociski, granaty i siatki obezwładniające
przydziela się zgodnie z przyznanym uzbrojeniem.
§ 9. Wzory i typ broni składającej się na uzbrojenie
Policji oraz normy należności uzbrojenia zespołowego i indywidualnego określa Komendant Główny Policji.
§ 10.
szenia.

pistolety i rewolwery,

2) miotacze gazu,
3)

pistolety i rewolwery,

2. Decyzję o wyposażeniu policjantów w szkołach Policji w uzbrojenie wymienione w rozporządzeniu na czas
niezbędny do realizacji szkolenia podejmuje komendant
szkoły Policji .

5) miotacze wody,

1)

broń palną :

2) miotacze gazu,

pistolety i rewolwery,

2) miotacze gazu,
3)
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362
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 1991 r.

zmieniające rozporządzenie

w sprawie wykonania przepisów ustawy -

Prawo przewozowe.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272)
zarządza się, co następuje :
'
,

3) w pkt 4 wyrazy "najmniej 20000 zł od przesyłki"
zastępuje się wyrazami " najmniej 5000b zł od prze-

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 21
czerwca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy
- Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 29, poz. 128, z 1988 r. Nr 9,
poz. 72, z 1989 r. Nr 59, poz. 352 oraz z 1 ~90 r. Nr 12, poz. 81
i Nr 62, poz. 365) w § 42 w ust. 2 wprowadza się następujące
zmiany:

4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
, ,,1) za' przejazd bez ważnego biletu - w wysokości
150-krotnej ceny najtańszego biletu jednorazowego norn;lalnegoza odległość 10 km, bez względu na
klasę i rodzaj środka transportu lub komunikacji " ;
2) w .pkt 2 i,3 wyrazy "w wysokości 10 000 zł" zastępuje się
wyrazami" w wysokości 1/ 5 kary określ~:>nej w pkt 1";

syłki, ";

,,5) za zatrzymanie środka transportowego, opóźnienie
jego kursu lub spowodowanie konieczności zmiany
drogi bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości
200-krotnej ceny najtańszego biletu jednorazowe- '
go normalnego za odległość 10 km, bez względu
na klasę i rodzaj środka transportu lub komunikacji ."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia .

życie

po

upływie

14 dni

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : E. Wa/igórski

