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4.  åwiczenia okresowe:

åwiczenia okresowe   w celu przeglàdu i aktualizacji planu post´powania awaryjnego na wypadek zagro˝enia
radiacyjnego, z uwzgl´dnieniem sposobu informowania ludnoÊci, zgodnie z procedurà okreÊlonà w pkt 1 ppkt 5,
odbywajà si´ z cz´stotliwoÊcià........................................................................................................................................

.....................................................
(podpis wojewody)

2034

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia  23 grudnia  2002 r.

w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r.  o regulacji  rynku  skrobi ziemniaczanej
(Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1.  Ustala si´ cen´ minimalnà za ziemniaki dostar-
czone do producenta skrobi na podstawie zawartych
umów o dostaw´ ziemniaków, okreÊlonà w za∏àczniku
do rozporzàdzenia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2034)

CENA MINIMALNA ZA ZIEMNIAKI DOSTARCZONE DO PRODUCENTA SKROBI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
UMÓW O DOSTAW¢ ZIEMNIAKÓW
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2035

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia  23 grudnia 2002 r.

w sprawie granic mi´dzy Êródlàdowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewn´trznymi
i wodami morza terytorialnego. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla granice mi´dzy Êródlà-
dowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wo-
dami wewn´trznymi i wodami morza terytorialnego,
których wykaz jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Granice mi´dzy Êródlàdowymi wodami po-
wierzchniowymi a morskimi wodami wewn´trznymi
i wodami morza terytorialnego, inne ni˝ okreÊlone w
za∏àczniku do rozporzàdzenia, stanowi linia ∏àczàca
oba brzegi Êródlàdowej wody powierzchniowej przy

ujÊciu do morskich wód wewn´trznych lub do wód mo-
rza terytorialnego.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie
granic wód, linii brzegu, urzàdzeƒ nad wodami oraz wód
Êródlàdowych ˝eglownych (Dz. U. Nr 26, poz. 110, z 1982 r.
Nr 29, poz. 203, z 1994 r. Nr 98, poz. 477 oraz z 2001 r.
Nr 106, poz. 1151), które na podstawie art. 218 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154. poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238,
poz. 2022) traci moc z dniem 31 grudnia 2002 r.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2035)

WYKAZ GRANIC MI¢DZY ÂRÓDLÑDOWYMI WODAMI POWIERZCHNIOWYMI A MORSKIMI WODAMI
WEWN¢TRZNYMI I WODAMI MORZA TERYTORIALNEGO

1) na rzece Pas∏´ka — linia ∏àczàca brzegi rzeki przy uj-
Êciu do Zalewu WiÊlanego i linia biegnàca wzd∏u˝
po∏udniowego brzegu rzeki przy jej po∏àczeniu z ka-
na∏em portowym;

2) na rzece Elblàg — linia ∏àczàca brzegi rzeki przy po-
∏àczeniu z jeziorem Druzno;

3) na rzece Wis∏a — linia ∏àczàca g∏owice kierownic
wysuni´tych w wody Zatoki Gdaƒskiej;


