Dziennik Ustaw Nr 239

— 15759 —

Poz. 2015

2015
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 25 listopada 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wyrobów z metali szlachetnych
Na podstawie art. 5 oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia
3 kwietnia 1993 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55,
poz. 249, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz. U. Nr 76,
poz. 715) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po § 10 dodaje si´ § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. Wyrobów z metali szlachetnych nie nale˝y
pokrywaç pow∏okami z metali nieszlachetnych.”;
2) w § 12 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy masa elementów nieb´dàcych metalami szlachetnymi przekracza po∏ow´ masy wyrobu, w zg∏oszeniu, o którym
mowa w ust. 1, nale˝y odr´bnie podaç mas´
tych elementów oraz mas´ metalu szlachetnego.”;
3) w § 16 w ust. 1 w pkt 1 po lit. c dodaje si´ lit. d
w brzmieniu:
„d) metod´ atomowej spektrometrii emisyjnej
z plazmà wzbudzonà indukcyjnie (ICP — AES)
— dla stopów z∏ota, srebra, platyny i palladu;”;
4) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. W przypadku badania wyrobów ze z∏ota,
srebra, platyny lub palladu metodà analitycznà zg∏aszajàcemu, za pokwitowaniem, zwraca si´ niewykorzystanà cz´Êç
wyrobu.
2. W przypadku badania wyrobów ze z∏ota
metodà kupelacji oraz wyrobów z platyny metodà wagowà zg∏aszajàcemu, za
———————
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Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126,
poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 171,
poz. 1664.

pokwitowaniem, zwraca si´ równie˝ pozosta∏oÊç metalu szlachetnego z analizy.”;
5) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. 1. Cechowania wyrobów z metali szlachetnych dokonuje si´ znacznikami probierczymi wykonanymi jako negatywy cech
probierczych albo przy u˝yciu laserowego urzàdzenia do cechowania.
2. Cechy probiercze okreÊlone w za∏àczniku
do rozporzàdzenia umieszczane za pomocà:
1) znacznika probierczego powinny byç
wykonane z wizerunkiem:
a) wypuk∏ym — typy 1-6, 11-17, 24 i 25,
b) liniowym — typy 18-23,
c) wypuk∏ym albo liniowym — typy 7-10;
2) urzàdzenia laserowego do cechowania
powinny byç wykonane z wizerunkiem
wypuk∏ym albo liniowym, w zale˝noÊci
od rodzaju cechowanych wyrobów.
3. Typy cech wykonane z wizerunkiem liniowym, o których mowa w ust. 2 pkt 1
lit. c, oznacza si´ literà „L” umieszczonà
obok liczby okreÊlajàcej numer typu dla
odró˝nienia od cech tego samego typu
wykonanych z wizerunkiem wypuk∏ym.”.
§ 2. Do czynnoÊci organów i urz´dów administracji probierczej zwiàzanych z badaniem i cechowaniem wyrobów z metali szlachetnych wszcz´tych,
a niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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