
tymetrach, z dok∏adnoÊcià do jednego centymetra,
przez odleg∏oÊç pomi´dzy kraƒcami krzywizny wyra-
˝onà w metrach, z dok∏adnoÊcià do jednej dziesiàtej
metra.

2. Krzywizn´ wyra˝a si´ w centymetrach na metr.

§ 16. 1. Pomiaru skr´tu w∏ókien dokonuje si´, okre-
Êlajàc odleg∏oÊç mi´dzy kierunkiem w∏ókien i linià
równoleg∏à do osi drewna.

2. Skr´t w∏ókien wyra˝a si´ w centymetrach na
metr, z dok∏adnoÊcià do jednego centymetra.

§ 17. 1. Pomiaru zbie˝ystoÊci dokonuje si´, dzielàc
ró˝nic´ mi´dzy Êrednicami drewna d∏ugiego, mierzo-
nymi w odleg∏oÊci jednego metra od górnego i dolne-
go koƒca, przez odleg∏oÊç pomi´dzy miejscami po-

miaru Êrednic, wyra˝onà w metrach, z dok∏adnoÊcià
do jednej dziesiàtej metra.

2. Zbie˝ystoÊç wyra˝a si´ w centymetrach na metr,
w zaokràgleniu do pe∏nego centymetra w dó∏.

§ 18. 1. Pomiaru s´ków otwartych, zdrowych (ja-
snych) oraz zepsutych (czarnych) dokonuje si´, okre-
Êlajàc najmniejszà Êrednic´ s´ka. 

2. Ârednic´, o której mowa w ust. 1, wyra˝a si´
w milimetrach.

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

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ
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2127

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców telekomunikacyjnych w zakresie 
dostarczania systemów dost´pu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach 

oraz multipleksowania sygna∏ów cyfrowych

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór wniosku o wpis do rejestru
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej b´dàcej regulowanà
dzia∏alnoÊcià gospodarczà w zakresie:

— dostarczania systemów dost´pu warunkowego,
— elektronicznych przewodników po programach,
— multipleksowania sygna∏ów cyfrowych,
stanowiàcy za∏àcznik do niniejszego rozporzàdzenia.

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

Przewodniczàca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 
D. Waniek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. (poz. 2127)

WZÓR
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