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Poz. 1577 i 1578

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”.
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2. We wniosku abonent powinien wykazaç, ˝e korzystanie z przydzielonego numeru jest ucià˝liwe,
w szczególnoÊci opisaç i wyjaÊniç, na czym polega
ucià˝liwoÊç, podaç cz´stotliwoÊç po∏àczeƒ powodujàcych t´ ucià˝liwoÊç, w tym daty i przybli˝one godziny
po∏àczeƒ.
3. Wniosek powinien byç rozpatrzony i zrealizowany przez us∏ugodawc´ w terminie 21 dni od dnia jego
otrzymania.
4. Abonent powinien byç pisemnie zawiadomiony o:
1) nowym przydzielonym numerze i terminie jego
uruchomienia albo

Poz. 1578
Rozdzia∏ 4
Wybór operatora mi´dzystrefowego
i mi´dzynarodowego

§ 4. 1. Abonent sieci stacjonarnej mo˝e wybraç
operatora mi´dzystrefowego poprzez numer dost´pu
lub preselekcj´.
2. W przypadku gdy abonent nie wybierze operatora mi´dzystrefowego poprzez numer dost´pu lub preselekcj´, jego po∏àczenia mi´dzystrefowe sà realizowane przez operatora mi´dzystrefowego wybranego
przez operatora publicznej sieci telefonicznej obs∏ugujàcego urzàdzenie koƒcowe abonenta.

2) odmowie zmiany przydzielonego numeru wraz
z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie
odwo∏ania si´.

3. Wybór przez abonenta operatora mi´dzystrefowego poprzez preselekcj´ nie mo˝e ograniczaç mo˝liwoÊci wyboru operatora mi´dzystrefowego poprzez
numer dost´pu.

5. Odmowa zmiany numeru z powodu braku mo˝liwoÊci technicznych mo˝e byç wydana abonentowi jedynie w przypadku, gdy dotyczy sieci obj´tej decyzjà
Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy.

4. Wybór przez abonenta operatora mi´dzystrefowego poprzez preselekcj´ mo˝e byç w ka˝dym czasie
przez abonenta zmieniony lub wycofany i z tego tytu∏u
nie przys∏uguje roszczenie w stosunku do abonenta.

Rozdzia∏ 3
Zachowanie przydzielonego numeru
§ 3. 1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania,
siedziby lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci, zwanych dalej „lokalizacjà”, abonent sieci stacjonarnej
mo˝e wystàpiç do us∏ugodawcy z pisemnym wnioskiem o zachowanie przydzielonego numeru w nowej
lokalizacji.
2. Wniosek abonenta powinien byç rozpatrzony
i zrealizowany przez us∏ugodawc´ w terminie 21 dni od
dnia jego otrzymania.
3. Abonent powinien byç pisemnie zawiadomiony o:
1) zachowaniu przydzielonego numeru i terminie jego
uruchomienia w nowej lokalizacji albo

§ 5. 1. Wyboru operatora mi´dzystrefowego poprzez numer dost´pu abonent sieci stacjonarnej dokonuje przez wybranie podczas inicjowania po∏àczenia
mi´dzystrefowego odpowiedniej sekwencji cyfr zawierajàcej numer dost´pu do sieci wybranego operatora
mi´dzystrefowego, z uwzgl´dnieniem ust. 2.
2. Sposób wybierania przez abonenta numeru
w po∏àczeniu mi´dzystrefowym odbywa si´ wed∏ug
schematu okreÊlonego w planie numeracji krajowej
dla publicznych sieci telefonicznych.
3. Us∏ugodawca na bie˝àco pisemnie informuje
swoich abonentów o sposobie wybierania numeru
w po∏àczeniu mi´dzystrefowym oraz o operatorach
mi´dzystrefowych, przez których sieç jest mo˝liwe realizowanie po∏àczeƒ mi´dzystrefowych, z zastrze˝eniem, ˝e informacja ta nie mo˝e sugerowaç wyboru
okreÊlonego operatora mi´dzystrefowego.

4. Odmowa zachowania przydzielonego numeru
mo˝e byç wydana abonentowi jedynie:

§ 6. 1. Wyboru operatora mi´dzystrefowego poprzez preselekcj´ abonent sieci stacjonarnej dokonuje
przez z∏o˝enie do us∏ugodawcy pisemnego zlecenia,
zwanego dalej „zleceniem preselekcji”, w którym
wskazuje operatora mi´dzystrefowego, przez sieç którego b´dà realizowane wszystkie po∏àczenia mi´dzystrefowe w przypadku niewybierania numeru dost´pu.

1) z powodu braku mo˝liwoÊci technicznych, potwierdzonego decyzjà Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, o której mowa w art. 44 ust. 2
ustawy;

2. Abonent korzystajàcy z preselekcji mo˝e zmieniç
operatora mi´dzystrefowego poprzez ponowne z∏o˝enie zlecenia preselekcji oraz mo˝e wycofaç zlecenie poprzez z∏o˝enie pisemnego wniosku.

2) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje si´ w strefie numeracyjnej innej ni˝ lokalizacja, w której przydzielono abonentowi numer;

3. Zlecenie preselekcji powinno byç rozpatrzone
i zrealizowane przez us∏ugodawc´ w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania.

3) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje si´ poza
siecià telekomunikacyjnà operatora publicznej sieci telefonicznej obs∏ugujàcego urzàdzenie koƒcowe abonenta.

o:

2) odmowie zachowania przydzielonego numeru
wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwo∏ania si´.

4. Abonent powinien byç pisemnie zawiadomiony
1) terminie realizacji zlecenia preselekcji albo
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2) odmowie realizacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwo∏ania si´.
5. Odmowa realizacji zlecenia preselekcji mo˝e byç
wydana abonentowi jedynie z powodu braku mo˝liwoÊci technicznych, potwierdzonego decyzjà Prezesa
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy.
6. Wniosek abonenta o wycofanie zlecenia preselekcji powinien byç zrealizowany w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania przez us∏ugodawc´. Abonent powinien byç pisemnie zawiadomiony o terminie jego realizacji.
§ 7. Do wyboru i zmiany przez abonenta operatora
mi´dzynarodowego stosuje si´ przepisy § 4—6.
§ 8. Wybór przez abonenta sieci stacjonarnej operatora mi´dzystrefowego poprzez preselekcj´ nie mo˝e ograniczaç mo˝liwoÊci wyboru operatora mi´dzynarodowego poprzez preselekcj´.

Poz. 1578 i 1579
Rozdzia∏ 5
Wniosek o interwencj´

§ 9. Abonent mo˝e w ka˝dym czasie wystàpiç do
Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
w trybie art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy, z wnioskiem o interwencj´ w sprawach dotyczàcych nierealizowania
lub niezgodnego z wystàpieniem abonenta, o którym
mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1, realizowania
uprawnieƒ.
Rozdzia∏ 6
Przepis koƒcowy
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
20 grudnia 2002 r., z wyjàtkiem przepisów § 7 i 8, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

1579
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zu˝ycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania,
zbywania, przekazywania i u˝ywania toksycznych zwiàzków chemicznych i ich prekursorów.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni
chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U.
Nr 76, poz. 812) zarzàdza si´, co nast´puje:

nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie,
przekazywanie i u˝ywanie toksycznych zwiàzków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do∏àcza si´ do niego nast´pujàce dokumenty:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i szczegó∏owe
warunki produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zu˝ycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i u˝ywania toksycznych zwiàzków chemicznych i ich prekursorów, o których mowa
w Wykazie 1 za∏àcznika do Konwencji o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni
chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporzàdzonej w Pary˝u dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 63, poz. 703), zwanej dalej „Konwencjà”, w jednostkach i komórkach organizacyjnych podporzàdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego
nadzorowanych, a tak˝e w przedsi´biorstwach paƒstwowych, dla których jest on organem za∏o˝ycielskim.

2) kopi´ koncesji lub zezwolenia na wykonanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z przedmiotem wniosku;

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o Wykazie 1, nale˝y przez to rozumieç Wykaz nr 1 Za∏àcznika
do Konwencji.
§ 3. 1. W celu przygotowania wniosku o wydanie
pozwolenia na produkcj´, wytwarzanie, przetwarzanie,

1) odpis z w∏aÊciwego rejestru;

3) kopi´ dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji
podatkowej (NIP);
4) kopi´ dokumentu o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON);
5) pe∏nomocnictwo do reprezentowania podmiotu
lub przedsi´biorcy, je˝eli jest wymagane wed∏ug
odr´bnych przepisów;
6) opini´ dotyczàcà spe∏nienia warunków technicznych zapewniajàcych prawid∏owe wykonywanie
dzia∏alnoÊci z toksycznym zwiàzkiem chemicznym
lub jego prekursorem, wydanà przez jednostk´ organizacyjnà upowa˝nionà przez Ministra Obrony
Narodowej;
7) oÊwiadczenie podmiotu lub przedsi´biorcy o spe∏nianiu warunków organizacyjnych i kadrowych zapewniajàcych prawid∏owe wykonywanie dzia∏al-

