
c) post´powanie administracyjne,

d) zasady organizacji i funkcjonowania admini-
stracji rzàdowej oraz samorzàdu terytorialnego,

e) zagadnienia zwiàzane ze zwalczaniem nieuczci-
wej konkurencji,

f) zakres przedmiotowy i podmiotowy, treÊç
i ochrona praw autorskich,

g) zagadnienia zwiàzane z prawem i post´powa-
niem podatkowym; 

2) wybrane zagadnienia z zakresu prawa budowlane-
go, inwestycji drogowych, przepisów o gospodar-
ce nieruchomoÊciami oraz organizacji procesu in-
westycyjnego:

a) przepisy ogólne prawa budowlanego, samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie,
uczestnicy procesu budowlanego,

b) wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie
praw do nieruchomoÊci,

c) przepisy dotyczàce prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego, 

d) elementy prawa górniczego i geologicznego;

3) wybrane zagadnienia z zakresu ochrony Êrodowi-
ska i gospodarki wodnej oraz prawa energetycz-
nego:

a) ochrona Êrodowiska w zagospodarowaniu prze-
strzennym i przy realizacji inwestycji,

b) regulacje dotyczàce gospodarki leÊnej i wodnej, 

c) zasady i warunki zaopatrywania i u˝ytkowania
paliw i energii; 

4) wybrane zagadnienia z zakresu prawa telekomuni-
kacyjnego oraz informatyki:

a) uprawnienia do dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej,

b) podstawowe zagadnienia dotyczàce Êwiadcze-
nia i udost´pniania us∏ug telekomunikacyjnych
oraz eksploatacji sieci telekomunikacyjnych,

c) ochrona praw autorskich w zakresie zamówieƒ
informatycznych oraz elementy prawa w∏asno-
Êci przemys∏owej;

5) wybrane zagadnienia z zakresu prawa farmaceu-
tycznego i przepisów o wyrobach medycznych:

a) dopuszczenie do obrotu i wytwarzanie produk-
tów leczniczych,

b) wprowadzanie wyrobów medycznych do obro-
tu i u˝ywania,

c) zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
Êwiadczenia us∏ug medycznych,

d) zagadnienia zwiàzane z klasyfikacjà wyrobów
medycznych.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych
do Celów Statystycznych (NTS)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatu-
ry Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z póên. zm.2)) w za∏àcz-
niku do rozporzàdzenia „Nomenklatura Jednostek Te-
rytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)” wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w objaÊnieniach wst´pnych:

a) pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Ce-
lów Statystycznych (NTS) zosta∏a opracowana
na podstawie rozporzàdzenia (WE) nr 1059/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja
2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycz-
nych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003).”,

b) w drugim i trzecim akapicie wyrazy „Nomen-
klatura NUTS” zast´puje si´ wyrazami „Klasy-
fikacja NUTS”,

c) w piàtym akapicie wyrazy „POZIOM 1 — obszar
ca∏ego paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami
„POZIOM 1 — regiony”,

d) w tabeli „Nazwy poziomów oraz jednostki tery-
torialne wyst´pujàce na tych poziomach sà na-

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311,
Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594 oraz z 2003 r. Nr 208,
poz. 2021.



st´pujàce:” w wierszu odnoszàcym si´ do po-
ziomu 1:

— w kolumnie „Struktura symbolu” wyraz „X”
zast´puje si´ wyrazem „X.X”,

— w kolumnie „Nazwa jednostek poziomu” wy-
raz „kraj” zast´puje si´ wyrazem „regiony”,

— w kolumnie „Liczba jednostek” wyraz „1” za-
st´puje si´ wyrazem „6”;

2) cz´Êç „POZIOM 1” otrzymuje brzmienie:

„POZIOM 1

Region centralny — województwa: ∏ódzkie i mazo-
wieckie 1.1

Region po∏udniowy — województwa: ma∏opolskie
i Êlàskie 1.2

Region wschodni — województwa: lubelskie, pod-
karpackie, Êwi´tokrzyskie i podlaskie 1.3

Region pó∏nocno-zachodni — województwa: wiel-
kopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie 1.4

Region po∏udniowo-zachodni — województwa:
dolnoÊlàskie i opolskie 1.5

Region pó∏nocny — województwa: kujawsko-po-
morskie, warmiƒsko-mazurskie i pomorskie 1.6”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zestawieƒ istotnych z punktu widzenia ochrony Êrodowiska informacji o produktach

Na podstawie art. 171a ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) produkty, o których informacje powinny byç za-
warte w zestawieniach istotnych z punktu widze-
nia ochrony Êrodowiska informacji o produktach,
zwanych dalej „zestawieniami”;

2) rodzaje informacji zawartych w zestawieniach;

3) organy administracji zobowiàzane do opracowy-
wania, aktualizowania i udost´pniania zestawieƒ
oraz szczegó∏owe sposoby realizacji tych obowiàz-
ków;

4) szczegó∏owe wymagania dotyczàce sposobu udo-
st´pniania zestawieƒ w punktach sprzeda˝y pro-
duktów.

§ 2. Produkty, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz in-
formacje, które powinny byç zawarte w zestawie-
niach, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. W∏aÊciwy minister, po zasi´gni´ciu opinii
odpowiednio producentów i importerów produktów,

opracowuje i aktualizuje zestawienia w terminie do
dnia 31 marca ka˝dego roku oraz udost´pnia je przez: 

1) zamieszczenie na stronie internetowej urz´du ob-
s∏ugujàcego w∏aÊciwego ministra;

2) bezp∏atny wydruk w siedzibie urz´du, o którym
mowa w pkt 1 — na wniosek osoby zainteresowa-
nej.

2. Zestawienia mogà byç zamieszczane na stronie
internetowej innego podmiotu; w takim przypadku na
stronie internetowej urz´du, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, zamieszcza si´ informacj´ w tej sprawie wraz ze
wskazaniem adresu strony internetowej tego podmio-
tu. 

§ 4. Organy administracji przekazujà w∏aÊciwemu
ministrowi informacje o produktach w zakresie okre-
Êlonym w zestawieniach w terminie 30 dni od dnia
wejÊcia w posiadanie tych informacji. 

§ 5. 1. Sprzedawca produktów udost´pnia w punk-
tach sprzeda˝y tych produktów aktualne przenoÊne
zestawienia, o których mowa w § 2.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, udost´p-
nia si´ w widocznym miejscu, w sposób pozwalajàcy
na zapoznanie si´ z jego treÊcià przez osob´ zaintere-
sowanà.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959.


