
za transport pasa˝erów, a w szczególno-
Êci: 

1) kosztów pe∏nych rejsu, na którym ma
byç stosowana taryfa przewozu lotni-
czego podana w zg∏oszeniu;

2) kosztów operacyjnych rejsu, na którym
ma byç stosowana taryfa przewozu lot-
niczego podana w zg∏oszeniu, z wy-
szczególnieniem kosztów dystrybucji
biletów lotniczych, w tym kosztów pro-
wizji agencyjnej za sprzeda˝ tych bile-
tów;

3) kosztów obs∏ugi i przewozu jednego
pasa˝era w rejsie, na którym ma byç
stosowana taryfa przewozu lotniczego
podana w zg∏oszeniu;

4) wspó∏czynnika wykorzystania miejsc
pasa˝erskich w rejsie wraz z pojemno-
Êcià samolotu operujàcego na trasie,
na której ma byç stosowana taryfa
przewozu lotniczego podana w zg∏o-
szeniu;

5) zestawienia wszystkich taryf przewozu
lotniczego wraz z przypisanymi do nich
warunkami ich stosowania, obowiàzu-
jàcych pomi´dzy parà punktów lub pa-
rà paƒstw, których dotyczy zg∏oszona
taryfa;

6) struktury taryfowej na danej trasie sta-
nowiàcej zestawienie wszystkich ro-
dzajów taryf przewozu lotniczego sto-
sowanych przez przewoêników na da-
nej trasie.

2. W przypadku stawek za przewóz towarów,
o których mowa w § 3 ust. 3, Prezes Urz´-

du mo˝e ˝àdaç od przewoênika lotniczego
przedstawienia informacji dotyczàcych
w szczególnoÊci:

1) wszystkich stawek za przewóz towa-
rów stosowanych w przewozie lotni-
czym wraz z przypisanymi do nich wa-
runkami stosowanymi przez sk∏adajà-
cego zg∏oszenie oraz innych przewoê-
ników operujàcych pomi´dzy parà
punktów lub parà paƒstw, których do-
tyczy zg∏oszona stawka;

2) kosztów pe∏nych rejsu przeznaczonego
tylko do przewozu towarowego, na
którym ma byç stosowana taryfa prze-
wozu lotniczego podana w zg∏oszeniu;

3) kosztów operacyjnych rejsu przezna-
czonego tylko do przewozu towarowe-
go, na którym ma byç stosowana tary-
fa przewozu lotniczego podana w zg∏o-
szeniu.

3. ˚àdanie przedstawienia informacji, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, wstrzymuje bieg
terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2,
do czasu dostarczenia tych informacji.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Przepisów § 3 ust. 1 oraz § 4 rozporzàdze-
nia nie stosuje si´ do przewoêników
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.”.

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 paêdziernika 2004 r.

w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urzàdzeƒ radiowych
stanowiàcych urzàdzenia klasy 22)

Na podstawie art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. 1. Oznakowanie znakiem ostrzegawczym
umieszcza si´ w widocznym miejscu w sposób czytel-
ny i trwa∏y:

————————
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 dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia art. 6 ust. 3 dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 mar-
ca 1999 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych i telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych oraz wzajemnego uznawania ich
zgodnoÊci (Dz. Urz. WE L 091 z 07.04.1999). 



1) na urzàdzeniu lub jego tablicy znamionowej;

2) na opakowaniu urzàdzenia;

3) w instrukcji obs∏ugi urzàdzenia;

4) w dokumencie gwarancyjnym do∏àczonym do
urzàdzenia.

2. Oznakowanie znakiem ostrzegawczym powinno
byç umieszczone równie˝ w dokumentach zawierajà-

cych informacje o przeznaczeniu danego urzàdzenia
i ograniczeniach w jego u˝ytkowaniu. 

§ 2. Wzór znaku ostrzegawczego okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 paêdziernika 2004 r. (poz. 2335)

WZÓR ZNAKU OSTRZEGAWCZEGO

1. Proporcje podane na rysunku muszà byç zachowa-
ne zarówno przy zwi´kszaniu, jak i zmniejszaniu
rozmiarów znaku.

2. WysokoÊç znaku ostrzegawczego powinna byç ta-
ka sama jak znaku zgodnoÊci CE z zasadniczymi
wymaganiami umieszczanego na urzàdzeniu

zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnoÊci telekomunikacyj-
nych urzàdzeƒ koƒcowych przeznaczonych do do-
∏àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej i urzàdzeƒ
radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich
oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659).


