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1308

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
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pó∏nocno-zachodnim i biegnie linià ∏amanà po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki nr 107 do punktu nr 5, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie linià prostà
do punktu nr 6, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie w linii prostej w po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki nr 107, przechodzàc przez punkt
nr 7 (w którym granica przechodzi z obr´bu nr 221 do
obr´bu nr 222) do punktu nr 8, za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocnym i biegnie w linii prostej zachodnià grani-
cà dzia∏ki nr 72/2 do punktu nr 1, od którego opis roz-
pocz´to.

Obszar przy drodze wewn´trznej do walcowni
blach grubych, miasto Cz´stochowa, obr´b 302b

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, znajdujàcego si´ w Êrodkowej cz´Êci
dzia∏ki nr 2/57, w linii prostej w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej kraw´dzi drogi we-
wn´trznej Huty Cz´stochowa do punktu nr 2, za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowym, biegnie linià ∏amanà
wschodnià granicà dzia∏ki nr 2/57 a zachodnià granicà
dzia∏ki nr 16 (obr´b 228) do punktu nr 3, za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej
kraw´dzi drogi wewn´trznej Huty Cz´stochowa do

punktu nr 4, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim i biegnie linià ∏amanà wzd∏u˝ torów kolejowych do
punktu nr 1, od którego opis rozpocz´to.

Obszar na terenie walcowni blach grubych

Obszar okreÊlony jest linià granicznà,  która biegnie
od punktu nr 1, znajdujàcego si´ w pó∏nocnej cz´Êci
dzia∏ki nr 16 (k.m. 228), w linii prostej w kierunku
wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej kraw´dzi drogi we-
wn´trznej Huty Cz´stochowa do punktu nr 2, za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie linià prostà
wschodnià granicà dzia∏ki nr 16 do punktu nr 3, za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie po∏udniowà
granicà dzia∏ki nr 16 do punktu nr 4, za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ wschodniej kraw´-
dzi drogi wewn´trznej Huty Cz´stochowa do punktu
nr 1, od którego opis rozpocz´to.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi  w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 20 lipca 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzàcej 
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 6k ustawy z dnia
9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r.
Nr 75, poz. 802, z póên. zm.)1) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Do dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawia si´ kon-
tyngent taryfowy iloÊciowy na przywóz pszenicy po-
chodzàcej z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
wymienionej w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, dla
której ustanawia si´ obni˝one zerowe stawki celne,
w wysokoÊci okreÊlonej w tym za∏àczniku.

2. Wykaz paƒstw, o których mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje si´
stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, stano-
wiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Tary-
fy celnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r.
Nr 1, poz. 18, Nr 100, poz. 906, Nr 104, poz. 931, Nr 132,
poz. 1116 i Nr 141, poz. 1186).

§ 3. 1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym
mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby
osób sk∏adajàcych wnioski.

2. Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz towa-
ru, o którym mowa w § 1 ust. 1, sk∏ada si´ na ka˝dy
kwarta∏ oddzielnie, w terminie 14 dni przed poczàtkiem
ka˝dego kolejnego kwarta∏u, z wyjàtkiem IV kwarta∏u
2002 r., na który wnioski sk∏ada si´ w terminie 21 dni
od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

3. Wydanie pozwolenia na przywóz towaru, o któ-
rym mowa w § 1 ust. 1, uzale˝nia si´ od z∏o˝enia przez
wnioskodawc´ kaucji, w wysokoÊci okreÊlonej w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

4. Termin wa˝noÊci pozwolenia na przywóz towaru,
o którym mowa w § 1 ust. 1, nie mo˝e wykraczaç poza
ostatni dzieƒ kwarta∏u, na który pozwolenie zosta∏o
wydane.

§ 4. 1. Rozdysponowanie ustanowionej puli kon-
tyngentu taryfowego jest dokonywane kwartalnie
w nast´pujàcy sposób:


