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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z u˝yciem materia∏ów wybuchowych
(Dz. U. Nr 92, poz. 1026) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do uzyskania uprawnieƒ budowlanych jest wy-
magane posiadanie wy˝szego wykszta∏cenia
technicznego o kierunku:
1) budownictwo,
2) in˝ynieria wojskowa,
3) górnictwo i geologia w specjalnoÊci eksplo-

atacja z∏ó˝
oraz odbycie praktyki zawodowej i z∏o˝enie eg-
zaminu z wynikiem pozytywnym.”.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol

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

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165). W∏aÊciwoÊç
Ministra Infrastruktury do wydania niniejszego rozporzà-
dzenia wynika z art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini-
strów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia-
∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718.


