
Na podstawie art. 48 § 2 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545,
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz
z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Powierza si´ zadania organu pomiarowego in-
stytucji klasyfikacyjnej dzia∏ajàcej pod nazwà „Polski
Rejestr Statków S.A.” z siedzibà w Gdaƒsku.

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

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

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie powierzenia zadaƒ organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infra-
struktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322). 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie rejestru urzàdzeƒ naziemnych

Na podstawie art. 92 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb prowadzenia rejestru lotniczych urzàdzeƒ naziem-
nych u˝ywanych dla potrzeb lotnictwa cywilnego, o któ-
rych mowa w art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
— Prawo lotnicze, zwanych dalej „urzàdzeniami”.

§ 2. Wniosek o wpis do rejestru urzàdzeƒ, zwa-
nego dalej „rejestrem”, powinien mieç form´ pisem-
nà oraz zawieraç nast´pujàce dane:

1) kategori´ urzàdzenia, które ma byç wpisane w re-
jestrze;

2) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres zak∏adajàcego urzàdzenie;

3) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres u˝ytkownika urzàdzenia;

4) wspó∏rz´dne geograficzne zainstalowanego urzà-
dzenia;

5) nazw´ producenta urzàdzenia;

6) numer fabryczny urzàdzenia.

§ 3. 1. Informacja o rodzaju urzàdzenia i celu, w ja-
kim ma byç stosowane, do∏àczana do wniosku, zgod-
nie z art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. —
Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawà”, powinna za-
wieraç:

1) okreÊlenie przeznaczenia urzàdzenia;

2) nazw´ i typ urzàdzenia;

3) zestaw roboczy wchodzàcy w sk∏ad urzàdzenia;

4) dat´ rozpocz´cia funkcjonowania urzàdzenia;

5) przewidywany okres eksploatacji urzàdzenia;

6) znak rozpoznawczy przewidziany dla urzàdzenia;

7) klas´ stanu urzàdzenia.

———————
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
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 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535,
Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.


