
Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wa-
runków korzystania z uprawnieƒ przez abonentów pu-
blicznej sieci telefonicznej (Dz. U. Nr 5, poz. 33) w § 4
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa
URTiP, o której mowa w ust. 2 pkt 3, potwier-

dzajàcej brak mo˝liwoÊci technicznych abo-
nent powinien byç niezw∏ocznie, jednak nie
póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia decyzji, pisemnie powiadomiony o braku
mo˝liwoÊci zawarcia umowy o Êwiadczenie
us∏ug telekomunikacyjnych z zachowaniem
przydzielonego numeru wraz z podaniem uza-
sadnienia i pouczeniem o prawie odwo∏ania
si´. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa
URTiP stwierdzajàcej istnienie mo˝liwoÊci
technicznych abonent powinien byç niezw∏ocz-
nie, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od
dnia otrzymania decyzji, pisemnie powiado-
miony o mo˝liwoÊci zawarcia umowy o Êwiad-
czenie us∏ug telekomunikacyjnych z zachowa-
niem przydzielonego numeru i przewidywa-
nym terminie rozpocz´cia Êwiadczenia
us∏ug.”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków korzystania z uprawnieƒ
przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

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

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia 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, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych
Êwiadectwach homologacji typu pojazdu

Na podstawie art. 68 ust. 20 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy sposób przekazywania i przetwarza-
nia danych i informacji, o których mowa w art. 68
ust. 4 ustawy — Prawo o ruchu drogowym, zwa-
nych dalej „danymi i informacjami”;

2) wysokoÊç op∏at za przekazywanie i przetwarzanie
danych i informacji;

3) wzory dokumentów zwiàzanych z przekazywaniem
danych i informacji.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o Êwia-
dectwie homologacji typu pojazdu, nale˝y przez to ro-
zumieç Êwiadectwo homologacji typu pojazdu wyda-

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

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia 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, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

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
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92,
poz. 884.


