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nej Komendy G∏ównej Policji w∏aÊciwej
do spraw informatyki poprzez teletransmisj´ — niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 24 godzin od ich uzyskania,
2) w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Inspekcji Transportu Drogowego poprzez
teletransmisj´ — niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 7 dni od dnia ich
uzyskania,

w ust. 1, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania — niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 7 dni po uprawomocnieniu si´ orzeczenia,”;
2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego,
˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y Granicznej,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu, Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym, sàdom, prokuraturze,
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, starostom oraz organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi
skarbowemu i komórkom, o których mowa
w art. 11g ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54,
poz. 572, z póên. zm.2)) udost´pnia si´ dane,
o których mowa w art. 100b ust. 1 ustawy.”,

3) Komenda G∏ówna ˚andarmerii Wojskowej poprzez teletransmisj´ — niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 24 godzin od
ich uzyskania,
4) prokurator, sàd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do w∏aÊciwego organu okreÊlonego w ust. 1, który
wyda∏ ten dokument — niezw∏ocznie, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni od dnia
wydania postanowienia,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

5) organy, o których mowa w ust. 1, poprzez
teletransmisj´ — niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 8 godzin od ich
uzyskania.”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sàd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do w∏aÊciwego organu okreÊlonego w ust. 1, który wyda∏ dokument
uprawniajàcy do kierowania pojazdami —
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu
7 dni po uprawomocnieniu si´ orzeczenia,”,
c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sàd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do organu, o którym mowa
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„1a. Stra˝om gminnym (miejskim) udost´pnia
si´ dane, o których mowa w art. 100b
ust. 1 ustawy.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 2 lit. b, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 25 stycznia 2004 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189,
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387
i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137,
poz. 1302, Nr 139, poz. 1326 i Nr 199, poz. 1939.

2340
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 grudnia 2003 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków tworzenia i wysokoÊci oraz sposobu podzia∏u funduszu
na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu
Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 77,
poz. 701) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokoÊci oraz sposobu
podzia∏u funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla
———————

„w sprawie warunków tworzenia i wysokoÊci oraz
sposobu podzia∏u funduszu na nagrody roczne,
nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu”;

1)

1) tytu∏ otrzymuje brzmienie:

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.
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3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rzàdu, zwany dalej „funduszem”,
tworzy si´ w ramach Êrodków na uposa˝enie
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu w wysokoÊci 9,5 % planowanych na dany rok kalendarzowy Êrodków na uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym.”;

„2) na nagrody uznaniowe i zapomogi — 10,5 %.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

2341
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 grudnia 2003 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci Êrodków finansowych, które powinien posiadaç
cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogà potwierdziç
posiadanie tych Êrodków oraz cel przekroczenia granicy
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie wysokoÊci Êrodków finansowych, które powinien
———————
1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

posiadaç cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogà
potwierdziç posiadanie tych Êrodków oraz cel przekroczenia granicy (Dz. U. Nr 178, poz. 1748) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.2)”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

2342
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru sprawozdania o wielkoÊciach wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ i produktów,
osiàgni´tych wielkoÊciach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych oraz wp∏ywach
z op∏at produktowych
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie go-

spodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,

———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 85, poz. 766).

