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1160 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 grudnia 1999 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego. 

Na podstawie art. 4 ust. 3, art. 29 ust. 1 i art. 30 
ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze tech
nicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, 
poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 1998 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1131) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
24 miesięcy od dnia ogłoszenia." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

1161 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 grudnia 1999 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia 
przedsiębiorców, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia. 

Na podstawie art. 11e ustawy z dnia 24 lutego 
1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycz
nym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 52, poz. 547) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zgłoszenie zamiaru łączenia przedsiębiorców 
powinno zawierać informacje i dokumenty określone 
w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem § 3. 

§ 2. 1. Do dokonania zgłoszenia zamiaru łączenia 
przedsiębiorców, o którym mowa wart. 11 ustawy 
z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom 
monopolistycznym i ochronie interesów konsumen
tów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547), zwanej dalej "usta
wą", polegającego na: 

1) połączeniu przedsiębiorców, o którym mowa wart. 
11 ust. 2 pkt 1 ustawy - jest zobowiązany organ za
rządzający każdego z przedsiębiorców zamierzają
cych się połączyć, 

2) nabyciu lub przejęciu w posiadanie zorganizowa
nej części mienia innego przedsiębiorcy, o którym 
mowa wart. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy - jest zobowią
zany organ zarządzający przedsiębiorcy zamierza
jącego nabyć lub przejąć w posiadanie to mienie, 

3) objęciu lub nabyciu akcji albo udziałów innego 
przedsiębiorcy, o którym mowa wart. 11 ust. 2 
pkt 3 i 4 ustawy - jest zobowiązany organ zarzą
dzający przedsiębiorcy zamierzającego objąć lub 
nabyć te akcje albo udziały oraz organ zarządzają
cy przedsiębiorcy, którego akcje albo udziały mają 
być objęte lub nabyte, 

4) objęciu akcji albo udziałów nowo tworzonego 
przedsiębiorcy, o którym mowa wart. 11 ust. 2 
pkt 3a ustawy - są zobowiązane organy zarządza
jące przedsiębiorców zamierzających objąć te akcje 
albo udziały, 

5) łączeniu funkcji u konkurujących ze sobą przedsię
biorców, o którym mowa wart. 11 ust. 2 pkt 5 usta
wy - są zobowiązane organy zarządzające konku
rujących przedsiębiorców, których dotyczy łącze
nie funkcji dyrektora, wicedyrektora, członka zarzą
du, członka rady nadzorczej, członka komisji rewi
zyjnej albo głównego księgowego, 

6) przejęciu w inny sposób, bezpośrednio lub pośred
nio, kontroli nad innym przedsiębiorcą, o którym 
mowa wart. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy - jest zobowią
zany organ zarządzający przedsiębiorcy zamierza
jącego przejąć, bezpośrednio lub pośrednio, kon-




