
Dziennik Ustaw Nr 237 — 16854 — Poz. 2373 i 2374

formacji. We wniosku nale˝y wskazaç dane
umo˝liwiajàce wyszukanie informacji w zbio-
rach ewidencyjnych i archiwalnych oraz aktach
spraw operacyjno-rozpoznawczych.”.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 paêdziernika 2004 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ciepielów w województwie mazowieckim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055) w zwiàzku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów wójta Gminy Ciepielów.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 5 grudnia 2004 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
okreÊla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 28 paêdziernika 2004 r. (poz. 2374)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania 
czynnoÊci wyborczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2

w dniu wejÊcia w ˝ycie — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia Wojewody, roz-
rozporzàdzenia porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów

wójta Gminy Ciepielów

do 10 listopada 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informacji o sie-
dzibie gminnej komisji wyborczej

do 15 listopada 2004 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

do 17 listopada 2004 r. — zg∏aszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na 
(do godz. 2400) wójta

do 19 listopada 2004 r. — sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wyborczych wniosków o przydzia∏
nieodp∏atnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicz-
nego radia

do 22 listopada 2004 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych,
— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od 24 listopada 2004 r. — rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych w progra-
mach telewizji publicznej i publicznego radia

do 24 listopada 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia
gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na któ-
rym umieszczone sà, w kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona,
wiek, wykszta∏cenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg∏aszajàcego kan-
dydata oraz nazwa partii politycznej, do której nale˝y kandydat
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 paêdziernika 2004 r.

w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa˝nionych do ich wydawania 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb udzielania, uchylania lub zmiany europejskich
aprobat technicznych;

2) zakres i form´ europejskich aprobat technicznych;

3) polskie jednostki organizacyjne upowa˝nione do
wydawania europejskich aprobat technicznych;

4) sposób ustalania odp∏atnoÊci za udzielanie, zmia-
n´ i przed∏u˝anie terminu wa˝noÊci europejskich
aprobat technicznych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) europejskich jednostkach aprobujàcych — nale˝y
przez to rozumieç jednostki upowa˝nione przez
paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej lub paƒ-
stwa cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym do wydawa-
nia europejskich aprobat technicznych;

2) jednostce aprobujàcej — nale˝y przez to rozumieç
polskà jednostk´ organizacyjnà upowa˝nionà do
udzielania europejskich aprobat technicznych;

3) Wspólnej wyk∏adni procedur oceny — nale˝y przez
to rozumieç uzgodnione przez europejskie jed-
nostki aprobujàce zasady oceny przydatnoÊci wy-
robu budowlanego do zamierzonego stosowania
przy udzielaniu europejskiej aprobaty technicznej,
opracowywane przez europejskà jednostk´ apro-
bujàcà, do której wp∏ynà∏ wniosek, w przypadku
gdy Komisja Europejska wyda∏a zgod´ na udziele-
nie europejskiej aprobaty technicznej bez wytycz-
nych do europejskich aprobat technicznych; 

4) zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu
— nale˝y przez to rozumieç norm´ zharmonizowa-
nà, europejskà aprobat´ technicznà lub krajowà
specyfikacj´ technicznà wyrobu paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏on-
kowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, uznanà przez Ko-
misj´ Europejskà za zgodnà z wymaganiami pod-
stawowymi.

Rozdzia∏ 2

Tryb udzielania, uchylania lub zmiany 
europejskiej aprobaty technicznej

§ 3. 1. Europejskiej aprobaty technicznej udziela
si´ na wyroby budowlane, na które nie zatwierdzono
zharmonizowanej normy europejskiej lub nie istnieje,
uznana przez Komisj´ Europejskà za zgodnà z wyma-
ganiami podstawowymi, krajowa specyfikacja tech-
niczna paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym:

1) obj´te wytycznymi do europejskich aprobat tech-
nicznych, które publikuje Instytut Techniki Budow-
lanej w Warszawie;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

1 2

do 1 grudnia 2004 r. — sporzàdzenie spisu wyborców

3 grudnia 2004 r. — zakoƒczenie kampanii wyborczej
o godz. 2400

4 grudnia 2004 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych spisów wy-
borców

5 grudnia 2004 r. — przeprowadzenie g∏osowania
godz. 600 — 2000


