
ganizacyjna Policji, do której zosta∏ on przeniesiony,
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

2. Do wniosku o wyp∏at´ nale˝noÊci, o których mo-
wa w § 23 ust. 2 i 4, policjant za∏àcza dokumenty po-
twierdzajàce miejsce jego zameldowania oraz oÊwiad-
czenie o faktycznym miejscu zakwaterowania.

3. Do wniosku o wyp∏at´ nale˝noÊci, o których mo-
wa w § 25 i 26, policjant za∏àcza dokument potwierdza-
jàcy fakt jego zameldowania w nowym miejscu za-
mieszkania, a w razie potrzeby — ma∏˝onka i ma∏olet-
nich dzieci pozostajàcych we wspólnym gospodar-
stwie domowym bàdê w dalszej kolejnoÊci innych
cz∏onków rodziny, odpowiednio:

1) na pobyt sta∏y — je˝eli wniosek dotyczy zasi∏ku
osiedleniowego;

2) na pobyt czasowy powy˝ej dwóch miesi´cy — je˝e-
li wniosek dotyczy rycza∏tu z tytu∏u przeniesienia.

§ 31. Policjantowi przeniesionemu do pe∏nienia
s∏u˝by w innej miejscowoÊci na w∏asnà proÊb´ prze∏o-
˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych mo˝e przyznaç

nale˝noÊci jak z tytu∏u przeniesienia z urz´du, w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci, je˝eli sà spe∏nione pozosta∏e warunki
wymagane do ich otrzymania i przemawiajà za tym
szczególne okolicznoÊci. Przepis § 30 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 32. Przepisów § 23—31 nie stosuje si´ do poli-
cjanta w s∏u˝bie kandydackiej.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe

§ 33. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 6 lipca 2000 r. w spra-
wie wysokoÊci i warunków przyznawania policjantom
nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia (Dz. U.
Nr 62, poz. 733).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 paêdziernika 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu przejÊç granicznych, którymi mo˝e byç realizowany mi´dzy-
narodowy obrót odpadami.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie
wykazu przejÊç granicznych, którymi mo˝e byç reali-
zowany mi´dzynarodowy obrót odpadami (Dz. U.
Nr 60, poz. 548 i Nr 179, poz. 1499) w za∏àczniku
ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Na granicy paƒstwowej z Republikà Czeskà:

1) Cha∏upki (kolejowe),

2) Cieszyn-Boguszowice (drogowe),

3) Kudowa-S∏one (drogowe),

4) Mi´dzylesie (kolejowe),

5) Mieroszów (kolejowe),

6) Zawidów (kolejowe),

7) Zebrzydowice (kolejowe).

3. Na granicy paƒstwowej z Republikà Federalnà
Niemiec:

1) Gubinek (drogowe),

2) J´drzychowice (drogowe),

3) Ko∏baskowo (drogowe),

4) Kostrzyn (kolejowe),

5) Kunowice (kolejowe),

6) Olszyna (drogowe),

7) W´gliniec (kolejowe).”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


