
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Szczegó∏owe warunki techniczne dla znaków
i sygna∏ów drogowych oraz urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dro-
gach dla:
1) znaków drogowych pionowych — okreÊla za∏àcz-

nik nr 1 do rozporzàdzenia;
2) znaków drogowych poziomych — okreÊla za∏àcz-

nik nr 2 do rozporzàdzenia;
3) sygna∏ów drogowych — okreÊla za∏àcznik nr 3 do

rozporzàdzenia;
4) urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego —

okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Dopuszcza si´ umieszczanie na drogach
znaków drogowych pionowych wyprodukowanych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-

nia, które nie spe∏niajà okreÊlonych w nim warunków,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2004 r.

2. Znaki, o których mowa w ust. 1, zostanà zastà-
pione znakami spe∏niajàcymi warunki niniejszego roz-
porzàdzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

3. Znaki drogowe poziome niespe∏niajàce warun-
ków okreÊlonych niniejszym rozporzàdzeniem, umie-
szczone na drogach przed dniem jego wejÊcia w ˝ycie,
zostanà zastàpione znakami drogowymi poziomymi
spe∏niajàcymi warunki niniejszego rozporzàdzenia
w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

4. Sygna∏y drogowe nadawane przez sygnalizato-
ry niespe∏niajàce warunków okreÊlonych niniejszym
rozporzàdzeniem, umieszczone na drogach przed
dniem jego wejÊcia w ˝ycie, zostanà zastàpione sy-
gnalizatorami spe∏niajàcymi warunki niniejszego roz-
porzàdzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

5. Dopuszcza si´ umieszczanie na drogach urzà-
dzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego wyproduko-
wanych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia, które nie spe∏niajà okreÊlonych w nim
warunków, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca
2004 r.

6. Urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,
o których mowa w ust. 5, zostanà zastàpione urzàdze-
niami spe∏niajàcymi warunki niniejszego rozporzàdze-
nia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków technicznych dla znaków i sygna∏ów drogowych oraz urzàdzeƒ 
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

(Za∏àczniki do rozporzàdzenia stanowià oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru.)
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia 
do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.

z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz.1304, Nr 149, poz.1452 i Nr 203, poz.1966) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

———————
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 oraz z 2003 r. Nr 19, poz.165 i Nr 141, poz.1359).



§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 25 paêdziernika 2002 r. w sprawie rodzajów do-
kumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzy-
stania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dokumentami poÊwiadczajàcymi upraw-
nienie studentów — obywateli polskich stu-
diujàcych za granicà, do ukoƒczenia 26 roku
˝ycia, do korzystania z ulgi 37 % — przy
przejazdach Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
na podstawie biletów jednorazowych, sà
odpowiednio:

1) legitymacja studencka, wydana przez
polskà szko∏´ wy˝szà;

2) mi´dzynarodowa legitymacja studencka
International Student Identity Card (ISIC),

wraz z dowodem osobistym lub paszpor-
tem.”;

2) w § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumenty okreÊlone w niniejszym rozporzà-
dzeniu, zawierajàce wpisy o uprawnieniach do
bezp∏atnych przejazdów albo o wysokoÊci ulgi
przys∏ugujàcej do dnia 30 stycznia 2002 r. lub
do dnia 31 lipca 2002 r., poÊwiadczajà upraw-
nienia do ulgowych przejazdów na zasadach
i w wysokoÊci okreÊlonej w ustawie z dnia
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgo-
wych przejazdów Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego, do czasu wymiany doku-
mentu, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grud-
nia 2005 r., a w przypadku legitymacji stu-
denckich do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie warunków bezpieczeƒstwa epizootycznego i epidemiologicznego dla laboratoriów pracujàcych
z materia∏em zakaênym

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt,
badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji We-
terynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z póêƒ.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Laboratorium, w którym przeprowadza si´
badanie materia∏u zakaênego, zwane dalej „laborato-
rium”, wyposa˝a si´ w: 

1) zabezpieczenia wymagane do pracy z patogenami,
substancjami toksycznymi, radioaktywnymi i in-
nymi czynnikami szkodliwymi; 

2) posadzki, Êciany i sufity o powierzchni ∏atwej do
czyszczenia i dezynfekcji; 

3) drzwi, zabezpieczone przed dost´pem osób trze-
cich; 

4) urzàdzenia wentylacyjne, zabezpieczajàce przed
dost´pem owadów, gryzoni i ptaków.

2. Budynki laboratorium konstruuje si´ w sposób
zapewniajàcy wysoki stopieƒ ich szczelnoÊci. 

§ 2. 1. W pomieszczeniu, w którym pracuje si´
z wirusami, powietrze jest usuwane przez filtry prze-
znaczone do tego celu. 

2. PodciÊnienie utrzymuje si´ na poziomie co naj-
mniej: 

1) 35 Pa (3,5 mm s∏upa wody) — w pomieszczeniach
doÊwiadczalnych;

2) 50 Pa (5 mm s∏upa wody) — w pomieszczeniach do
produkcji wirusa na du˝à skal´. 

3. Do pomiaru podciÊnienia w laboratorium oraz
pomiaru spadku ciÊnienia w pobli˝u filtrów i tam,
gdzie to jest wskazane, u˝ywa si´ manometrów. 

4. Niedopuszczalne jest powstawanie nadciÊnienia
w czasie w∏àczania i wy∏àczania instalacji.

§ 3. Laboratorium posiada niezale˝ne lub alterna-
tywne êród∏o energii elektrycznej. 

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976
oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.


