
§ 14. 1. OÊrodkiem kieruje komendant oÊrodka po-
wo∏ywany i odwo∏ywany przez zarzàdców na wniosek
komendanta stra˝y ochrony kolei.

2. W przypadku zarzàdców, o których mowa w § 3
ust. 2, oÊrodkiem kieruje komendant oÊrodka powo∏y-
wany i odwo∏ywany przez zarzàdców na wniosek ko-
mendanta g∏ównego stra˝y ochrony kolei.

§ 15. Zarzàdcy, którzy utworzyli stra˝ ochrony kolei
na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosujà
do przepisów niniejszego rozporzàdzenia zakres dzia-
∏ania i sposób organizacji stra˝y ochrony kolei w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie tego rozpo-
rzàdzenia.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: W. Opawski
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3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
9 wrzeÊnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania oraz sposobu organizacji stra˝y ochrony kolei (Dz. U.
Nr 121, poz. 799 oraz z 2000 r. Nr 59, poz. 691), które utra-
ci∏o moc na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 28 mar-
ca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789,
Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92,
poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie okreÊlenia jednostki organizacyjnej kwalifikujàcej Êrodki ochrony roÊlin do stosowania 
w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzàcej wykaz tych Êrodków

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93,
poz. 898) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Jednostkà organizacyjnà kwalifikujàcà Êrodki
ochrony roÊlin do stosowania w rolnictwie ekologicz-
nym oraz prowadzàcà wykaz tych Êrodków jest Insty-
tut Ochrony RoÊlin w Poznaniu.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie okreÊlenia jednostki organizacyjnej kwalifikujàcej nawozy lub Êrodki poprawiajàce w∏aÊciwoÊci
gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzàcej wykaz tych nawozów i Êrodków

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93,
poz. 898) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Jednostkà organizacyjnà kwalifikujàcà nawozy
lub Êrodki poprawiajàce w∏aÊciwoÊci gleby do stoso-
wania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzàcà
wykaz tych nawozów i Êrodków jest Instytut Uprawy,
Nawo˝enia i Gleboznawstwa w Pu∏awach.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).


