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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które pracownicy G∏ównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujàcy zada-
nia w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpie-
czeƒstwa ruchu kolejowego, sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad

i sposobu wydawania upowa˝nieƒ.

Na postawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Pracownicy G∏ównego Inspektoratu Kolejnic-
twa sà uprawnieni do nak∏adania grzywien w drodze
mandatu karnego za wykroczenia okreÊlone w:
1) art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-

dowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100,
poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r.
Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 41,
poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 29, poz. 354 i Nr 43,
poz. 489), w zakresie nadzoru budowlanego w dzie-
dzinie transportu kolejowego,

2) art. 52 i 53 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 84, poz. 934), w zakre-
sie nadzoru technicznego i bezpieczeƒstwa ruchu
kolejowego.

§ 2. Upowa˝nienia do nak∏adania grzywien w dro-
dze mandatu karnego wydaje:
1) pracownikom G∏ównego Inspektoratu Kolejnictwa,

wykonujàcym zadania w zakresie nadzoru budow-

lanego w dziedzinie transportu kolejowego oraz
w zakresie nadzoru technicznego i bezpieczeƒstwa
ruchu kolejowego, z zastrze˝eniem pkt 2 — G∏ów-
ny Inspektor Kolejnictwa,

2) pracownikom okr´gowych inspektoratów kolejnic-
twa, wykonujàcym zadania w zakresie nadzoru bu-
dowlanego w dziedzinie transportu kolejowego —
w∏aÊciwy okr´gowy inspektor kolejnictwa.

§ 3. 1. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien w
drodze mandatu karnego powinno zawieraç: dat´ wy-
dania i termin wa˝noÊci, oznaczenie organu wydajàce-
go upowa˝nienie, powo∏anie podstawy prawnej, imi´,
nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe upowa˝nionego pra-
cownika, numer legitymacji s∏u˝bowej, okreÊlenie wy-
kroczeƒ, za które pracownik jest upowa˝niony do na-
k∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz
obszaru, na którym upowa˝nienie jest wa˝ne.

2. Upowa˝nienie powinno byç podpisane przez or-
gan, który je wyda∏, lub upowa˝nionego przez niego
zast´pc´ oraz opatrzone piecz´cià.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie okresowych ograniczeƒ oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 43,
poz. 483) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W przypadku wystàpienia na drogach upla-
stycznienia nawierzchni bitumicznych, wywo∏anego
wysokimi temperaturami, wprowadza si´ na tych dro-
gach ograniczenia ruchu pojazdów i zespo∏ów pojaz-
dów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej
12 ton (z wy∏àczeniem autobusów) poprzez zakaz ich
ruchu na obszarze ca∏ego kraju lub jego cz´Êci w godzi-
nach od 1100 do 2300.

2. Informacj´ o terminach rozpocz´cia i zakoƒcze-
nia ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1, oraz o obsza-
rze ich obowiàzywania podaje do publicznej wiadomo-

Êci w Êrodkach masowego przekazu Generalny Dyrek-
tor Dróg Publicznych.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazy-
wane sà ponadto:

1) Ministerstwu Spraw Zagranicznych,

2) Ministerstwu Obrony Narodowej,

3) Komendzie G∏ównej Policji,

4) Komendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej,

5) G∏ównemu Urz´dowi Ce∏,

6) Komendzie G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

7) Polskiej Agencji Prasowej,

8) Telewizyjnej Agencji Informacyjnej,

9) Informacyjnej Agencji Radiowej,


