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3. Je˝eli nie mo˝na spe∏niç warunku okreÊlonego
w ust. 2, dopuszcza si´ palenie wyrobów tytoniowych
poza celami i pokojami mieszkalnymi, w pomieszcze-
niach wyodr´bnionych i odpowiednio przystosowa-
nych, w czasie wyznaczonym przez kierownika jednost-
ki organizacyjnej Policji albo Stra˝y Granicznej.

§ 4. 1. Palenie wyrobów tytoniowych w policyjnej
izbie jest dopuszczalne tylko przez pracowników i tylko
w palarniach spe∏niajàcych wymagania okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844).

2. Dzieci umieszczone w policyjnej izbie dziecka nie
mogà byç Êwiadkami palenia wyrobów tytoniowych.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

1164

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 wrzeÊnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasi´gu terytorialnego przejÊç granicznych oraz sposobu 
i warunków przekraczania granicy paƒstwowej.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U.
Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 498) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie zasi´gu teryto-
rialnego przejÊç granicznych oraz sposobu i warunków
przekraczania granicy paƒstwowej (Dz. U. Nr 117,
poz. 510) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Zasi´g terytorialny sta∏ego lotniczego

przejÊcia granicznego obejmuje stref´ kon-
trolowanà portu lotniczego, w której doko-
nuje si´ kontroli granicznej osób, towarów
i statków powietrznych.

2. Obszar strefy kontrolowanej portu lotnicze-
go, o której mowa w ust. 1, wyznacza dyrek-
tor lotniska w porozumieniu z w∏aÊciwym
komendantem oddzia∏u Stra˝y Granicznej,
a w odniesieniu do sta∏ego lotniczego przej-
Êcia granicznego Warszawa-Ok´cie — z Ko-

mendantem Granicznej Placówki Kontrol-
nej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie
oraz z w∏aÊciwym dyrektorem urz´du celne-
go.”;

2) w § 7:
a) w ust. 1 wyrazy „kontrolera ruchu granicznego”

zast´puje si´ wyrazami „funkcjonariusza Stra˝y
Granicznej pe∏niàcego s∏u˝b´ w przejÊciu gra-
nicznym”,

b) w ust. 3 wyrazy „kontrolerów ruchu graniczne-
go” zast´puje si´ wyrazami „funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej pe∏niàcych s∏u˝b´ w przejÊciu
granicznym”;

3) w § 8 w ust. 2 wyrazy „kontrolerowi ruchu granicz-
nego” zast´puje si´ wyrazami „funkcjonariuszowi
Stra˝y Granicznej pe∏niàcemu s∏u˝b´ w przejÊciu
granicznym”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku o udzielenie konce-
sji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi,

bronià i amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 listo-
pada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej 
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958

i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67,
poz. 679 i Nr 102, poz. 1115) zarzàdza si´, co nast´-
puje:


