
§ 6. 1. Komendanci stra˝y ochrony kolei, zapewnia-
jàc koordynacj´ wspólnych przedsi´wzi´ç, o których mo-
wa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 2—6 i § 5 ust. 1 pkt 3—6,
mogà wyznaczaç koordynatorów odpowiedzialnych za
prawid∏owe prowadzenie tych przedsi´wzi´ç.

2. Koordynatorzy informujà komendantów stra˝y
ochrony kolei oraz odpowiednio komendantów jedno-
stek terenowych Policji, Stra˝y Granicznej, wojewódz-
kich inspektorów Transportu Drogowego o przeszko-
dach w prowadzeniu wspólnych przedsi´wzi´ç oraz
sporzàdzajà raporty z ich realizacji.

3. Komendanci stra˝y ochrony kolei mogà zawie-
raç porozumienia, uwzgl´dniajàc zasady koordynacji,
o których mowa w ust. 1 i 2.

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

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

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
12 maja 1999 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wspó∏-
dzia∏ania stra˝y ochrony kolei z Policjà i Stra˝à Granicznà
(Dz. U. Nr 47, poz. 477), które zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 28 marca 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,
Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808) utraci∏o moc z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia za udzia∏ w pracach Rady Us∏ug Pocztowych

Na podstawie art. 197 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç miesi´cznego wynagrodzenia
cz∏onków Rady Us∏ug Pocztowych, zwanej dalej „Ra-
dà”, za udzia∏ w jej pracach wynosi:

1) dla przewodniczàcego Rady — 1 570 z∏;

2) dla pozosta∏ych cz∏onków Rady — 1 120 z∏.

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
——————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2002 r. w spra-
wie wysokoÊci wynagrodzenia za udzia∏ w posiedzeniach Rady Us∏ug Pocztowych (Dz. U. Nr 198, poz. 1670), które na
podstawie art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) traci moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 1 paêdziernika 2004 r.

w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.

z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje: 

——————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

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, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.


