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1577
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 18 paêdziernika 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uiszczania przez przedsi´biorców op∏at za przejazd po drogach
krajowych.
Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 804)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsi´biorców op∏at za przejazd po drogach krajowych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1684) w § 5 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

wej i siedmiodniowej mo˝e byç wype∏niona przez
przedsi´biorc´, o którym mowa w § 3, w terminie:
1) 7 dni — od daty wydania karty op∏aty dobowej,
2) 14 dni — od daty wydania karty op∏aty siedmiodniowej.”

„2. W cz´Êci dotyczàcej numeru rejestracyjnego pojazdu oraz terminu wa˝noÊci, karta op∏aty dobo-

§ 2. Karty op∏aty dobowej i siedmiodniowej wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia mogà
byç wykorzystane przez przedsi´biorców w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

—————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

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

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Minister Infrastruktury: M. Pol

1578
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków korzystania z uprawnieƒ przez abonentów publicznej sieci
telefonicznej.
Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

tora publicznego Êwiadczàcego us∏ugi telefoniczne
mi´dzystrefowe, zwanego dalej „operatorem mi´dzystrefowym”.

Rozdzia∏ 1

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 21 lipca 2000 r. —
Prawo telekomunikacyjne.

Przepisy ogólne

Rozdzia∏ 2

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki korzystania przez abonenta publicznej sieci telefonicznej, zwanego dalej „abonentem”, z uprawnieƒ do
zmiany przydzielonego numeru, zachowania przydzielonego numeru i wyboru operatora publicznego
Êwiadczàcego us∏ugi telefoniczne mi´dzynarodowe,
zwanego dalej „operatorem mi´dzynarodowym”,
a w przypadku sieci stacjonarnej tak˝e wyboru opera—————

Zmiana przydzielonego numeru

1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

§ 2. 1. W przypadku gdy korzystanie z przydzielonego numeru jest dla abonenta ucià˝liwe, abonent mo˝e
wystàpiç z ˝àdaniem zmiany przydzielonego numeru
poprzez z∏o˝enie pisemnego wniosku do:
1) operatora publicznej sieci telefonicznej obs∏ugujàcego urzàdzenie koƒcowe abonenta albo
2) podmiotu udost´pniajàcego us∏ugi telekomunikacyjne operatora, o którym mowa w pkt 1
— z którym podpisa∏ umow´ o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych, zwanych dalej „us∏ugodawcà”.

