
1) posiada orzeczenie o stwierdzeniu reprezentatyw-
noÊci;

2) nie wchodzi w sk∏ad Krajowej Rady Konsultacyjnej
do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady
Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych.

3. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji,
o której mowa w ust. 1, organizacja pracodawców lub
organizacja zwiàzkowa stanie si´ organizacjà repre-
zentatywnà, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca

2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu
spo∏ecznego, przedstawiciela tej organizacji powo∏uje
si´ w sk∏ad Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw
Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady Nadzorczej Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 8 paêdziernika 2004 r.

zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) uchyla si´ art. 6;

2) w art. 9:

a) w pkt 1 uchyla si´ lit. a,

b) uchyla si´ pkt 2,

c) w pkt 3 uchyla si´ lit. a,

d) uchyla si´ pkt 4—9,

e) uchyla si´ pkt 10,

f) uchyla si´ pkt 12;

3) uchyla si´ art. 17;

4) u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Prezes
Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zast´pu-
je si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyra-
zami „minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

5) wyrazy „w Dzienniku Urz´dowym Urz´du Miesz-
kalnictwa i Rozwoju Miast” zast´puje si´ wyraza-
mi „w Dzienniku Urz´dowym ministra w∏aÊciwe-
go do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z mocà od dnia 21 wrzeÊnia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 paêdziernika 2004 r.

w sprawie dodatkowych wymagaƒ dotyczàcych znakowania obuwia przeznaczonego 
do sprzeda˝y konsumentom1)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 grudnia
2003 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U.
Nr 229, poz. 2275) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie reguluje dodatkowe wyma-
gania dotyczàce znakowania obuwia, przeznaczo-
nego do sprzeda˝y konsumentom, ze wzgl´du na 

———————
1) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà przepisy dyrektywy 94/11/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbli˝enia

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do etykietowania
materia∏ów u˝ywanych w g∏ównych cz´Êciach sk∏adowych obuwia przeznaczonego do sprzeda˝y konsumentom (Dz. Urz.
WE L 100 z 19.04.94, z póên. zm.).


