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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:
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§ 1. 1. Ustala si´ w 2003 r. ogólnà kwot´ po∏owowà
w polskich obszarach morskich dla podanych poni˝ej
gatunków ryb, z zastrze˝eniem ust. 2:

1) dorsza — 15 825 ton;

2) ∏ososia — 42 368 sztuk;

3) Êledzia — 26 000 ton;

4) szprota — 71 840 ton.

2. Ustala si´ w 2003 r. ogólnà kwot´ po∏owowà na
Zalewie WiÊlanym dla podanych poni˝ej gatunków ryb:

1) leszcza — 162 tony;

2) sandacza — 118 ton.

§ 2. 1. Podzia∏u ogólnej kwoty po∏owowej, o której
mowa w § 1, dokonuje si´ w nast´pujàcy sposób:

1) dorsza:

a) 1 554,5 tony — na statki rybackie o d∏ugoÊci ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej 15 m, bez dokonywa-
nia podzia∏u na poszczególne statki rybackie,

b) 14 170,5 tony — na statki rybackie o d∏ugoÊci
ca∏kowitej powy˝ej 15 m, do równego podzia∏u
na poszczególne statki rybackie,

c) 100 ton — na cele naukowo-badawcze lub szko-
leniowe;

2) ∏ososia:

a) 3 943 sztuki — na statki rybackie o d∏ugoÊci ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej 15 m, bez dokonywa-
nia podzia∏u na poszczególne statki rybackie,

b) 38 425 sztuk — na statki rybackie o d∏ugoÊci
ca∏kowitej powy˝ej 15 m, do równego podzia∏u
na poszczególne statki rybackie;

3) Êledzia 26 000 ton — na wszystkie statki rybackie,
bez dokonywania podzia∏u na poszczególne statki
rybackie;

4) szprota  71 840 ton — na wszystkie statki rybackie,
bez dokonywania podzia∏u na poszczególne statki
rybackie, z tym ˝e po od∏owieniu nie wi´cej ni˝
61 840 ton, po∏owy szprota mogà byç prowadzone
wy∏àcznie na cele konsumpcyjne;

5) leszcza 162 tony — na wszystkie statki rybackie,
bez dokonywania podzia∏u na poszczególne statki
rybackie;

6) sandacza 118 ton — na wszystkie statki rybackie,
bez dokonywania podzia∏u na poszczególne statki
rybackie.

2. Liczba ∏ososi pozosta∏a po podziale kwoty po∏o-
wowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, zwi´ksza
kwot´ po∏owowà ∏ososia przeznaczonà na statki rybac-
kie o d∏ugoÊci ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 15 m.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

1791

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad kategoryzacji obwodów ∏owieckich, szczegó∏owych zasad ustalania czynszu dzier˝awnego
oraz udzia∏u dzier˝awców obwodów ∏owieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzynà.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Kategoryzacji obwodu ∏owieckiego doko-
nuje zespó∏ powo∏ywany przez w∏aÊciwego wojewo-
d´ w przypadku obwodów polnych lub dyrektora re-
gionalnej dyrekcji Paƒstwowego Gospodarstwa Le-
Ênego Lasy Paƒstwowe w przypadku obwodów le-
Ênych.

2. W sk∏ad zespo∏u, o którym mowa w ust. 1,
wchodzà:

1) przedstawiciel wojewody;

————————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).


