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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2002 r. (poz. 1929)

ZNAK ZATWIERDZENIA TYPU TACHOGRAFU

Znak zatwierdzenia typu

1. Znak zatwierdzenia typu sk∏ada si´ z prostokàta, wewnàtrz którego umieszczona jest litera „e”, a nast´pnie
liczba 20 oznaczajàca, ˝e decyzja zatwierdzenia typu zosta∏a wydana w Polsce.

2. Znak zatwierdzenia typu jest umieszczony na tabliczce znamionowej przyrzàdu kontrolnego oraz wykresówce.

3. Podane poni˝ej wymiary znaku zatwierdzenia typu wyra˝one sà w milimetrach, przy czym wielkoÊci liczbowe
oznaczajà wartoÊci minimalne. Powinna byç zachowana relacja pomi´dzy podanymi wymiarami.

(1) Podana liczba ma charakter przyk∏adowy.

1930

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 listo-
pada 1990 r. o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117,
poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121,
poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887
i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r.
Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 67, poz. 678 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków
pocztowych na 2003 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1191) w za-
∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w Planie Emisji Znaczków Pocztowych na 2003 r.
skreÊla si´ lp. 3;

2) informacja zamieszczona pod objaÊnieniami do
Planu Emisji Znaczków Pocztowych na 2003 r.
otrzymuje brzmienie:

„Razem 82 znaczki pocztowe, w tym 55 znaczków
samodzielnych, 2 znaczki w bloku, 25 znaczków na-
drukowanych na kartce pocztowej.”.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302).


