
nizacyjne podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowane.

2. Komisj´ przetargowà w zakresie dostaw robót
i us∏ug realizowanych na rzecz sàdu wojskowego orga-
nizuje dowódca, o którym mowa w § 9 ust. 1, uwzgl´d-
niajàc w jej sk∏adzie osob´ upowa˝nionà przez prezesa
sàdu wojskowego.

§ 11. W przypadku zwi´kszenia bud˝etu Minister-
stwa Obrony Narodowej z tytu∏u podwy˝ek uposa˝eƒ
˝o∏nierzy i p∏ac pracowników, zmian w wydatkach oso-
bowych dokonuje Minister Obrony Narodowej, a dy-
rektor w∏aÊciwy w sprawach bud˝etu komórki organi-
zacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej przekazuje
dyrektorowi departamentu, o którym mowa w § 4, in-
formacje o wielkoÊci przyznanych limitów.

§ 12. W imieniu Ministra Obrony Narodowej nad-
zór nad realizacjà dochodów i wydatków bud˝etowych
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià sàdów wojskowych spra-
wuje dyrektor departamentu, o którym mowa w § 4.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 15 paêdziernika 1998 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad planowania i wykorzystywania
Êrodków bud˝etowych zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià sà-
dów wojskowych (Dz. U. Nr 132, poz. 869).

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania oraz organizacji 
Wojskowego Dozoru Technicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania oraz organizacji Wojskowego Do-
zoru Technicznego (Dz. U. Nr 189, poz. 1584) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedsi´biorców, w zakresie projektowania,
wytwarzania, w tym wytwarzania materia∏ów
i elementów, obrotu oraz naprawy i moderniza-
cji specjalistycznych urzàdzeƒ technicznych.”;

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Siedziby delegatur, o których mowa w ust. 1,
znajdujà si´ w Gdyni, Krakowie, Olsztynie,
Warszawie i Wroc∏awiu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Etat dla Biura WDT i etat zbiorczy dla delega-
tur WDT nadaje Minister Obrony Narodowej.
Podzia∏u stanowisk s∏u˝bowych okreÊlonych
w etacie zbiorczym delegatur WDT dokonuje
Szef WDT.”;

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szef WDT ustala dla inspektorów WDT numery
identyfikacyjne i wydaje im upowa˝nienia do
wykonywania czynnoÊci dozoru technicznego,
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.”;

4) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2003 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 maja 2003 r. (poz. 975)

TERYTORIALNY OBSZAR DZIA¸ANIA DELEGATUR WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

1. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Gdy-
ni obejmuje obszar województw: zachodniopo-
morskiego i pomorskiego.

2. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Kra-
kowie obejmuje obszar województw: opolskiego,
Êlàskiego, ma∏opolskiego, Êwi´tokrzyskiego, pod-



Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki techniczne
dozoru technicznego w zakresie projektowania, mate-
ria∏ów i elementów, wytwarzania, eksploatacji oraz na-
prawy i modernizacji zbiorników ciÊnieniowych zain-
stalowanych i przeznaczonych do zainstalowania na
statkach powietrznych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporzàdze-
nia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia
2003 r. w sprawie okreÊlenia urzàdzeƒ technicznych
podlegajàcych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu
(Dz. U. Nr 67, poz. 627), zwanych dalej „zbiornikami”.

2. Warunki techniczne dotyczà zbiorników o iloczy-
nie nadciÊnienia i pojemnoÊci wy˝szym od 50 ba-
rów × dm3 oraz nadciÊnieniu wy˝szym od 0,5 bara.

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
zbiorników przeznaczonych do:

1) magazynowania i transportu materia∏ów ciek∏ych
zapalnych;

2) paliwa zasilajàcego silniki statków powietrznych;

3) si∏owników hydraulicznych i pneumatycznych,
amortyzatorów, hydroakumulatorów.

§ 3. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „WDT” — Wojskowy Dozór Techniczny;

2) „najwy˝sze ciÊnienie robocze (bar)” — nadciÊnienie
przyj´te w dokumentacji technicznej zbiornika jako
maksymalne w warunkach eksploatacji zbiornika;

3) „ciÊnienie obliczeniowe (bar)” — nadciÊnienie
przyj´te w dokumentacji technicznej zbiornika do
obliczeƒ wytrzyma∏oÊciowych;

4) „ciÊnienie próbne (bar)” — nadciÊnienie, przy którym
jest przeprowadzana próba ciÊnieniowa zbiornika;

5) „ciÊnienie niszczàce (bar)” — najni˝sze nadciÊnie-
nie podczas próby niszczàcej, przy którym nastàpi-
∏o p´kni´cie lub niedopuszczalne trwa∏e odkszta∏-
cenie Êcianek zbiornika;

6) „ciÊnienie dopuszczalne (bar)” — najwy˝sze nadci-
Ênienie, przy którym WDT zezwoli∏ na eksploatacj´
zbiornika;

7) „ciÊnienie nape∏nienia (bar)” — nadciÊnienie czyn-
nika roboczego w zbiorniku dla temperatury 15°C;

8) „najwy˝sza temperatura robocza (°C)” — najwy˝-
szà temperatur´ Êcianki zbiornika ustalonà w doku-
mentacji technicznej dla warunków eksploatacji;

9) „najni˝sza temperatura robocza (°C)” — najni˝szà
temperatur´ Êcianki zbiornika ustalonà w doku-
mentacji technicznej dla warunków eksploatacji;

10) „temperatura dopuszczalna (°C)” — granicznà war-
toÊç najwy˝szej lub najni˝szej temperatury robo-
czej, przy której WDT zezwala na eksploatacj´
zbiornika;

11) „dopuszczalny stopieƒ nape∏nienia (%)” — cz´Êç
pojemnoÊci zbiornika, która mo˝e byç nape∏niona
czynnikiem roboczym w postaci cieczy;

12) „masa pró˝nego zbiornika (kg)” — mas´ zbiornika
bez osprz´tu i elementów odejmowalnych;

13) „masa netto czynnika roboczego (kg)” — najwi´k-
szà dopuszczalnà mas´ czynnika ustalonà w doku-
mentacji technicznej, którà wolno wprowadziç do
zbiornika;
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karpackiego i w województwie lubelskim obszar
powiatów: bi∏gorajskiego, hrubieszowskiego, ja-
nowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i mia-
sta ZamoÊç.

3. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Olsz-
tynie obejmuje obszar województw: kujawsko-po-
morskiego, warmiƒsko-mazurskiego i podlaskie-
go.

4. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w War-
szawie obejmuje obszar województw: ∏ódzkiego,
mazowieckiego i lubelskiego bez powiatów bi∏go-
rajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, toma-
szowskiego, zamojskiego i miasta ZamoÊç.

5. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura we Wro-
c∏awiu obejmuje obszar województw: dolnoÊlà-
skiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

976

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaç zbiorniki ciÊnieniowe
statków powietrznych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


