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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporząd~enie w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy terenowych organów 
rządowej administracji ogólnej wykonujący zadania w zakresie nadzoru urbanistycznego i budowlanego oraz 

funkcjonariusze straży miejskich są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 
Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 
91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 
291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, 
poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, 
z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 
251 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94 poz. 
419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96) 
oraz w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 
1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania 
niektórych naczelnych i centralnych organów administracji 
państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 
18~z1989r. Nr3~poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr73, poz. 
433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) i § 1 pkt 13 i 20 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 
1987 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych 
organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego (Dz. U. Nr 6, poz. 34 i z 1991 r. Nr 11, poz. 
41 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra - Szefa Urzędu Rady 
Ministrów z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie określenia 
wykroczeń , za które pracownicy terenowych organów rządo
wej administracji ogólnej wykonujący zadania w zakresie 
nadzoru urbanistycznego i budowlanego oraz funkcjonariu
sze straży miejskich są upoważnieni do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 43, poz. 193), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule rozporządzenia oraz w § 1 wyrazy " nadzoru 
urbanistycznego i budowlanego" zastępuje się wyrazami 
"państwowego nadzoru budowlanego", 

2) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) wart. 92 i 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) ." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów: M. Strąk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 29 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niezbędnych dokumentów do wydania koncesji na 
wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu 
drogowego (Dz.U. Nr 75, poz. 332 i z 1992 r. Nr 75, poz. 369) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W § 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gos
podarki Morskiej z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie 
określenia niezbędnych dokumentów do wydania koncesji 

na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego 
oraz treści i wzoru koncesji (Dz. U. Nr 126, poz. 579) wyrazy 
"do dnia 31 grudnia 1994 r." zastępuje się wyrazami " do dnia 
30 czerwca 1995 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: B. Liberadzki 


