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2) w objaÊnieniach zamieszczonych pod tabelà dodaje si´ odnoÊnik 10 w brzmieniu:
„10 ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 123, poz. 1354
oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286).”.

Poz. 1985, 1986 i 1987

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

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

1986
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do
transportu odpadów niebezpiecznych.
Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671) zarzàdza si´, co nast´puje:

4) klasa 4.1. — materia∏y sta∏e zapalne, materia∏y samoreaktywne i materia∏y wybuchowe sta∏e odczulone;

§ 1. Przepisy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych stosuje si´ odpowiednio do transportu
odpadów niebezpiecznych spe∏niajàcych okreÊlone
w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia
ich do jednej z nast´pujàcych klas towarów niebezpiecznych:

6) klasa 4.3. — materia∏y wytwarzajàce w zetkni´ciu
z wodà gazy palne;

5) klasa 4.2. — materia∏y samozapalne;

7) klasa 5.1. — materia∏y utleniajàce;
8) klasa 5.2. — nadtlenki organiczne;
9) klasa 6.1. — materia∏y trujàce;

1) klasa 1 — materia∏y i przedmioty wybuchowe;

10) klasa 6.2. — materia∏y zakaêne;

2) klasa 2 — gazy;

11) klasa 8 — materia∏y ˝ràce;

3) klasa 3 — materia∏y ciek∏e zapalne;

12) klasa 9 — ró˝ne materia∏y i przedmioty niebezpieczne.

———————
1) Minister

Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 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. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

1987
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie kursów dokszta∏cajàcych dla kierowców przewo˝àcych towary niebezpieczne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów nie———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 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).

bezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe wymagania w stosunku do podmiotów prowadzàcych kursy dokszta∏cajàce oraz wzory zezwoleƒ na ich prowadzenie;

