
§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) organie rejestrujàcym — rozumie si´ przez to od-
powiednio starost´ lub Wojewod´ Mazowieckie-
go;

2) aktualnym lub pe∏nym odpisie, zaÊwiadczeniu, pi-
semnej informacji — rozumie si´ przez to odpo-
wiednio: aktualny lub pe∏ny odpis, zaÊwiadczenie
oraz pisemnà informacj´ wydawane na podstawie
przepisów rozporzàdzenia Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 15 paêdziernika 1997 r. w sprawie ustro-
ju i organizacji centralnej informacji o zastawach
rejestrowych oraz szczegó∏owych zasad udzielania
informacji, wydawania odpisów i zaÊwiadczeƒ
(Dz. U. Nr 134, poz. 893).

§ 2. 1. W razie ustanowienia zastawu rejestrowego
na pojeêdzie mechanicznym podlegajàcym rejestracji,
organ rejestrujàcy pojazd dokonuje adnotacji w rubry-
ce „adnotacje urz´dowe” dowodu rejestracyjnego po-
jazdu, o treÊci: „Na pojeêdzie ustanowiony jest zastaw
rejestrowy na rzecz..., wpisany pod numerem pozycji
rejestru zastawów....” , oraz potwierdza jà swojà okrà-
g∏à piecz´cià i podpisem osoby upowa˝nionej do do-
konania adnotacji.

2. Adnotacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje si´
na wniosek w∏aÊciciela pojazdu na podstawie jednego
z nast´pujàcych dokumentów:

1) aktualnego lub pe∏nego odpisu z rejestru zasta-
wów;

2) zaÊwiadczenia wydawanego przez centralnà infor-
macj´ o zastawach rejestrowych wskazujàcego, ˝e
dany podmiot jako zastawca okreÊlonego przed-

miotu zastawu rejestrowego jest wpisany do reje-
stru zastawów pod danà pozycjà rejestru zastawów.

§ 3. 1. W razie wygaÊni´cia zastawu, organ reje-
strujàcy pojazd, na wniosek w∏aÊciciela pojazdu, skre-
Êla adnotacj´, o której mowa w § 2, wpisujàc jedno-
czeÊnie dat´ skreÊlenia oraz potwierdzajàc to skreÊle-
nie swojà piecz´cià i podpisem, albo na wniosek w∏a-
Êciciela wydaje nowy dowód rejestracyjny, uniewa˝-
niajàc dotychczasowy, który pozostawia w aktach po-
jazdu.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, sà dokony-
wane na podstawie jednego z nast´pujàcych doku-
mentów:

1) odpisu prawomocnego postanowienia sàdu, pro-
wadzàcego rejestr zastawów, o wykreÊleniu zasta-
wu rejestrowego na pojeêdzie z rejestru zasta-
wów;

2) pisemnej informacji o wykreÊleniu zastawu reje-
strowego pod danym numerem pozycji rejestru
zastawów wraz z podaniem daty wykreÊlenia oraz
nazwy sàdu, który wyda∏ postanowienie o wykre-
Êleniu tego zastawu.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 22 wrzeÊnia 2000 r.
w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestra-
cyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustano-
wieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 82, poz. 934).

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 2 czerwca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia 
dochodzeƒ oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskar˝enia przed sàdem 
pierwszej instancji w sprawach podlegajàcych rozpoznaniu w post´powaniu uproszczonym, 

jak równie˝ zakresu spraw zleconych tym organom

Na podstawie art. 325d ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie okreÊlenia orga-
nów uprawnionych obok Policji do prowadzenia do-
chodzeƒ oraz organów uprawnionych do wnoszenia
i popierania oskar˝enia przed sàdem pierwszej instan-
cji w sprawach podlegajàcych rozpoznaniu w post´-
powaniu uproszczonym, jak równie˝ zakresu spraw
zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626
i Nr 93, poz. 889.



„1) organy Inspekcji Handlowej w sprawach
o ujawnione przez nie w czasie przeprowadza-
nia kontroli przest´pstwa przewidziane
w art. 36 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.
o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U.
Nr 229, poz. 2275), w art. 43 ust. 1 i 2 oraz
art. 453 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 paêdzierni-
ka 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i prze-
ciwdzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231, z póên. zm.2)) oraz art. 38
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.3));”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uprawnienia do wnoszenia i popierania oskar-
˝enia przed sàdem pierwszej instancji przys∏u-

gujà tak˝e organom Stra˝y Granicznej w spra-
wach o przest´pstwa z art. 137, 264, 270, 273
i art. 275—277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên.
zm.4)), art. 147 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz
art. 125 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128,
poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 czerwca 2004 r. 

w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materia∏ów i wyrobów z innych tworzyw 
ni˝ tworzywa sztuczne2)

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o materia∏ach i wyrobach przezna-
czonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià (Dz. U. Nr 128,
poz. 1408 oraz z 2003 r. Nr 171, poz. 1662) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwo-

lone w procesie wytwarzania lub przetwarzania
materia∏ów i wyrobów z innych tworzyw ni˝ two-
rzywa sztuczne;

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-

dy Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106,
poz. 1131).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia:
a) dyrektywy Rady 84/500/EWG z dnia 15 paêdziernika 1984 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich

dotyczàcych wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze Êrodkami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 277
z 20.10.1984 r.),

b) dyrektywy Komisji 93/10/EWG z dnia 15 marca 1993 r. odnoszàcej si´ do materia∏ów i wyrobów wykonanych z folii z re-
generowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze Êrodkami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1993 r., ze zm.),

c) dyrektywy Komisji 93/11/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotyczàcej uwalniania N-nitrozoamin i substancji zdolnych do
tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków do karmienia niemowlàt i smoczków do uspokajania wykonanych z kauczuku
naturalnego lub elastomerów syntetycznych (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1993 r., ze zm.),

d) dyrektywy Komisji 2002/16/WE z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wykorzystania niektórych pochodnych epoksydo-
wych w materia∏ach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu ze Êrodkami spo˝ywczymi (Dz. Urz. WE L 51
z 22.02.2002 r., ze zm.).

Dane dotyczàce og∏oszenia dyrektyw Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu, dotyczà og∏oszenia
tych dyrektyw w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80,

poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 99, poz. 1001.
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166,

poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,

poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69,
poz. 626 i Nr 93, poz. 889.


