
Dziennik Ustaw Nr 117 — 6518 — Poz. 1232, 1233, 1234 i 1235

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, z 1997 r. Nr 64,
poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r.
Nr 43, poz. 489) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1998 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 162, poz.

1131 i z 1999 r. Nr 99, poz. 1160) § 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2001 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

1232
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie dozoru technicznego.

1233
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nak∏adania grzywien w post´powaniu mandatowym.

Na podstawie art. 68 § 1 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
24 paêdziernika 2000 r. w sprawie nak∏adania grzywien
w post´powaniu mandatowym (Dz. U. Nr 90, poz. 995)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Bloczki mandatów karnych u˝ywane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia mogà 
byç stosowane do dnia 31 grudnia 2001 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

1234
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu SprawiedliwoÊci.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 929) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Mi-
nisterstwu SprawiedliwoÊci (Dz. U. Nr 12, poz. 138)
w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmie-
niu:
„3a) Departament Spraw Konstytucyjnych,”;

2) w § 3 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Departament Spraw Konstytucyjnych,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

1235
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków Ra-
dy Polityki Regionalnej Paƒstwa.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

(Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, 
poz. 1158) zarzàdza si´, co nast´puje:


