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ROZPORZÑDZENIE RADY  MINISTRÓW 

z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagaƒ kwalifikacyjnych pracowników
samorzàdowych zatrudnionych w urz´dach gmin, starostwach powiatowych i urz´dach marsza∏kowskich.

Na podstawie art.  20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzàdo-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lip-
ca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagaƒ
kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych za-
trudnionych w urz´dach gmin, starostwach powiato-
wych i urz´dach marsza∏kowskich (Dz. U. z 2000 r.
Nr 61, poz. 707 oraz z 2001 r. Nr 34, poz. 392) w za∏àcz-
niku nr 3 do rozporzàdzenia w II tabeli w lp. 2:

1) w kolumnie 5 wyraz „wy˝sze” zast´puje si´ ozna-
czeniem „—”;

2) w kolumnie 6 cyfr´ „5” zast´puje si´ oznaczeniem
„—”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
19 paêdziernika 2001 r. w sprawie warunków i trybu do-
konywania oceny zgodnoÊci oraz sposobu znakowania
zabawek (Dz. U. z 2001 r.  Nr 144, poz. 1617) § 11 otrzy-
muje brzmienie:

„§ 11. Do dnia udzielenia pierwszej notyfikacji jedno-
stce w∏aÊciwej do oceny zgodnoÊci zabawek

certyfikacji zgodnoÊci mogà dokonywaç akre-
dytowane jednostki certyfikujàce.”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowic-
kiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 88, poz. 397, z 1997 r. Nr 28, poz. 155, z 2000 r. Nr 71,
poz. 831 i Nr 108, poz. 1148, z 2001 r. Nr 30, poz. 328
i Nr 107, poz. 1169 oraz z 2002 r. Nr 64, poz. 580 i Nr 107,
poz. 938) w szczegó∏owym opisie granic i terenu kato-
wickiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcym
za∏àcznik do rozporzàdzenia, w opisie granic i terenu
podstrefy sosnowiecko-dàbrowskiej na koƒcu dodaje

si´ opis granic i terenu Obszaru Cz´stochowa
w brzmieniu:

„Obszar Cz´stochowa

Obszar przy ul. Legionów, miasto Cz´stochowa,
obr´b 221, 222

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, zlokalizowanego w pó∏nocno-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 72/2, karta mapy 222, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim, linià prostà, pó∏nocnà
granicà dzia∏ki nr 72/2, wzd∏u˝ ul. Legionów do punktu
nr 2, w którym granica przechodzi z obr´bu nr 222 do
obr´bu nr 221. Biegnie dalej linià ∏amanà pó∏nocnà
granicà dzia∏ki nr 107 do punktu nr 3, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym, biegnàc wschodnià granicà
dzia∏ki nr 107 do punktu nr 4, za∏amuje si´ w kierunku


