
Dziennik Ustaw Nr 77 — 5366 — Poz. 697 i 698

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie:
Instytut Przemys∏u Tworzyw i Farb w Gliwicach, utwo-
rzona zarzàdzeniem nr 64 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 listopada 1976 r. w sprawie utworzenia Insty-
tutu Przemys∏u Tworzyw i Farb (Monitor Polski Nr 41,
poz. 180), zwana dalej „jednostkà”, podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza
si´ na dzieƒ 1 lipca 2002 r.

3. Termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci operatywnej
jednostki up∏ywa z dniem 31 paêdziernika 2002 r.

4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyzna-
cza si´ na dzieƒ 30 czerwca 2003 r.

§ 2. 1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie prze-
widzianym w odr´bnych przepisach dotyczàcych paƒs-
twowych osób prawnych.

2. Zobowiàzania jednostki zostanà uregulowane ze
Êrodków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiàzania likwidowanej jed-
nostki obcià˝ajà Skarb Paƒstwa reprezentowany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki.

§ 3. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki pro-
toko∏em zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, we-
d∏ug stanu na dzieƒ poprzedzajàcy otwarcie likwidacji.

§ 4. Likwidator przedstawi ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram
likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem sposobu zagospodaro-
wania mienia likwidowanej jednostki, w terminie
45 dni od daty ostatniego og∏oszenia w prasie o otwar-
ciu likwidacji jednostki.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 12 czerwca 2002 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Przemys∏u Tworzyw i Farb” w Gliwicach.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 maja 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia spó∏ek utworzonych przez Polskie Koleje Paƒstwowe S.A.,
których akcje lub udzia∏y zostanà przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u

por´czeƒ i gwarancji.

Na podstawie art. 32 ust. 17 ustawy z dnia 8 wrze-
Ênia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje
Paƒstwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr
100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie
okreÊlenia spó∏ek utworzonych przez Polskie Koleje
Paƒstwowe S.A., których akcje lub udzia∏y zostanà
przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelnoÊci Skarbu
Paƒstwa z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji (Dz. U. Nr 128,
poz. 1436), w § 1 po pkt 7 dodaje si´ pkt 8—20
w brzmieniu:

„8) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

9) Ferpol Sp. z o.o.,

10) Wagrem Sp. z o.o.,

11) Gorzów Wagony Sp. z o.o.,

12) Zak∏ad Napraw Infrastruktury w Warszawie
Sp. z o.o.,

13) Zak∏ad Napraw Infrastruktury Radom Sp. z o.o.,

14) Zak∏ad Robót In˝ynieryjnych Warszawa Sp. z o.o.,

15) Przedsi´biorstwo Utrzymania Infrastruktury Kole-
jowej w Katowicach Sp. z o.o.,

16) Zak∏ad Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu
Sp. z o.o.,

17) Zak∏ad Napraw Infrastruktury w Stargardzie
Szczeciƒskim Sp. z o.o.,

18) Przedsi´biorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruk-
tury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.,

19) DolnoÊlàskie Przedsi´biorstwo Napraw Infra-
struktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.,

20) Pomorskie Przedsi´biorstwo Mechaniczno-Toro-
we Sp. z o.o.”

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

Minister Infrastruktury: M. Pol


