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 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI

 MORSKIEJ

 z dnia 10 kwietnia  2000 r.

w sprawie  określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów admini-
stracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze

mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Na podstawie art. 67 § 2  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks postępowania  w
sprawach o wykroczenia zarządza się co następuje:

§ 1.1. Funkcjonariusze organów administracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone
w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlą-
dowych drogach wodnych (Dz.U. 1952 r. Nr 26, poz. 182, z 1960 r. Nr 29, poz.
163, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1997 r. Nr 141,
poz. 943).

2. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydają:

1) kierownikom inspektoratów żeglugi śródlądowej -  minister właściwy do spraw
transportu,

2) inspektorom żeglugi śródlądowej - kierownicy inspektoratów żeglugi śródlądowej

§ 2. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno
zawierać: oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin
ważności upoważnienia, podstawę prawną jego wydania, imię, nazwisko i sta-
nowisko służbowe upoważnionego funkcjonariusza, numer legitymacji służbo-
wej, określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upoważniony do nakła-
dania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz określenie obszaru, na którym
upoważnienie jest ważne.

2. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone
pieczęcią.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 16
sierpnia 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze nie-
których organów podlegających nadzorowi Ministra Transportu, Żeglugi i
Łączności upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz. U. Nr 32, poz. 238 i z 1989 Nr 8, poz. 51)

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowano na pod-
stawie:. Dz.U. 2000 r.
Nr 29, poz. 371


