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Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Powierza si´ instytucji klasyfikacyjnej, uznanej
zgodnie z odr´bnymi przepisami, zadania organu in-
spekcyjnego w zakresie:

1) zatwierdzania informacji o statecznoÊci statku;

2) zatwierdzania podr´cznika mocowania ∏adunków;

3) dokonywania inspekcji technicznych statku w za-
kresie jego budowy, sta∏ych urzàdzeƒ i wyposa˝e-
nia.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol

1788

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie powierzenia niektórych zadaƒ organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.

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

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

1789

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia liczby promes i licencji na mi´dzynarodowy transport 
drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804
i Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia liczby promes
i licencji na mi´dzynarodowy transport drogowy rze-
czy do dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1417

i Nr 181, poz. 1516) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) uchyla si´ § 1;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Realizacja wniosków, o których mowa w ust. 1,

dotyczyç b´dzie wy∏àcznie obszaru zgodnego
z wnioskiem, z wy∏àczeniem Austrii.”;

3) uchyla si´ § 3.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

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

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruk-
tury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

1790

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia organizmów morskich obj´tych ogólnà kwotà po∏owowà w 2003 r.
oraz sposobu i warunków podzia∏u tej kwoty.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,

poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si´,
co nast´puje:


