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Poz. 662, 663 i 664

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 28 lutego 2004 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

663
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 9 marca 2005 r.
w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Austrii
o uzupe∏nieniu i u∏atwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych
z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na podstawie ustawy z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r. o ratyfikacji
Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Austrii o uzupe∏nieniu i u∏atwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1886),

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 lutego
2004 r. ratyfikowa∏ wy˝ej wymienionà umow´.
Zgodnie z artyku∏em XX ust. 2 umowy wejdzie ona
w ˝ycie dnia 1 maja 2005 r.
Minister Spraw Zagranicznych: A. D. Rotfeld

664
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego
Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072) po § 19 dodaje si´ § 19a w brzmieniu:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego za-

„§ 19a. Przepisów § 19 pkt 1 i 2 nie stosuje si´ do zamówieƒ publicznych na roboty budowlane,
dotyczàce obiektów liniowych finansowanych z Funduszu SpójnoÊci, dla których
wnioski o dofinansowanie zosta∏y przekazane do Komisji Europejskiej przed dniem
30 wrzeÊnia 2004 r.”.

———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 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) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: K. Opawski

