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Poz. 1731, 1732 i 1733

1731
USTAWA
z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006.
Art. 1. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804, Nr 85, poz. 925
i Nr 154, poz. 1802) w art. 7:
1) w ust. 1 skreÊla si´ zdanie drugie;
2) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Wydatki bud˝etowe, o których mowa w ust. 1,
obejmujà równie˝ wydatki obronne ujmowane
w innych, poza Obronà narodowà, cz´Êciach
bud˝etu paƒstwa.

3. Udzia∏ wydatków majàtkowych w wielkoÊciach,
o których mowa w ust. 1, wyniesie co najmniej
13,3% w 2003 r. i co najmniej 20% w 2006 r.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1732
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie gatunków zwierzàt chronionych wyrzàdzajàcych szkody, za które odpowiada Skarb Paƒstwa.
Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Skarb Paƒstwa odpowiada za szkody wyrzàdzone przez wilka (Canis lupus), obj´tego ochronà gatunkowà Êcis∏à na podstawie art. 27c ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 10 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie gatunków zwierzàt chronionych wyrzàdzajàcych szkody, za które odpowiada Skarb Paƒstwa (Dz. U. Nr 109, poz. 706).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1733
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie ograniczeƒ w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi
lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca
2001 r. o post´powaniu z substancjami zubo˝ajàcymi
warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100,
poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 97, poz. 867).

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. zakazuje si´ wprowadzania do obrotu krajowego bromometanu (bromku metylu), a z dniem 1 stycznia 2006 r. zakazuje si´ jego stosowania, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczà bromometanu (bromku metylu):
1) wprowadzanego do obrotu z przeznaczeniem na
eksport do paƒstw b´dàcych stronami Poprawek
kopenhaskich do Protoko∏u montrealskiego

