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Poz. 1873 i 1874

1873
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany ostatecznego Êrodka ochronnego w postaci kontyngentu iloÊciowego na przywóz na polski obszar celny prz´dzy z w∏ókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych w∏ókien z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà, pochodzàcej z Republiki Litewskiej.
Na podstawie art. 22a i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzie˝owych (Dz. U. Nr 110, poz. 1188 oraz
z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188,
poz. 1572) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W decyzji Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca
2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego Êrodka
ochronnego w postaci kontyngentu iloÊciowego na
przywóz na polski obszar celny prz´dzy z w∏ókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych w∏ókien
———————
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).

z we∏nà lub cienkà sierÊcià zwierz´cà, pochodzàcej
z Republiki Litewskiej (M. P. Nr 22, poz. 455 oraz z 2002 r.
Nr 14, poz. 232) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Niewykorzystany kontyngent z danego kwarta∏u lub okresu nie powi´ksza wielkoÊci kontyngentu ustanowionego na kwarta∏ lub okres
nast´pny, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. WielkoÊç
kontyngentu
niewykorzystana
w I kwartale 2002 r. powi´ksza wielkoÊç kontyngentu ustanowionego na I okres o 100 ton.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota

1874
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie wolnej burty statków morskich.
Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:

z zastrze˝eniem § 2;
2) organy uprawnione do tych czynnoÊci;
3) wzory mi´dzynarodowych Êwiadectw wolnej burty.

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach
wyznaczania wolnej burty statków morskich,
odbywajàcych podró˝e mi´dzynarodowe oraz
s∏u˝àcych do transportu lub czynnoÊci pomocniczych w zakresie rybo∏ówstwa morskiego,
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — 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 Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do:
1) statków sportowych;
2) statków rybackich;
3) statków o d∏ugoÊci mniejszej ni˝ 24 m, których
st´pka zosta∏a po∏o˝ona lub które znalaz∏y si´
w podobnym stadium budowy w dniu 28 sierpnia
1969 r. lub póêniej;
4) statków o pojemnoÊci brutto mniejszej ni˝ 150, których st´pka zosta∏a po∏o˝ona, lub które znalaz∏y si´
w podobnym stadium budowy przed dniem
28 sierpnia 1969 r.
§ 3. W rozumieniu przepisów rozporzàdzenia:

