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dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia przez podmioty
zaliczane do I i II grupy przy∏àczeniowej, które majà zawarte umowy przesy∏owe.

Poz. 6 i 7

§ 42. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
———————

§ 40. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, operatorzy dostosowujà instrukcje
opracowane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia do wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

3)

§ 41. Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszcza si´, aby
wartoÊç napi´cia znamionowego sieci niskiego napi´cia mieÊci∏a si´ w przedziale 230/400 V +6 %/–10 %,
a od dnia 1 stycznia 2009 r. w przedziale
230/400 V ±10 %.

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeÊnia 2000 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków przy∏àczenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energià
elektrycznà, Êwiadczenia us∏ug przesy∏owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców (Dz. U. Nr 85, poz. 957), które na
podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 135, poz. 1144)
utraci∏o moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie trybu sk∏adania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie dzia∏ania
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Ubiegajàcy si´ o dofinansowanie projektu
w zakresie dzia∏ania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, zwany dalej „wnioskodawcà”,
sk∏ada wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,
zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdra˝ajàcej.
2. Wniosek jest sk∏adany w formie elektronicznej
i papierowej, przy czym:
1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treÊci
wniosku na elektronicznym noÊniku informacji,
sporzàdzonym przy u˝yciu aktualnego programu
komputerowego udost´pnionego przez instytucj´
p∏atniczà;
2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu
elektronicznego treÊci wniosku, o którym mowa
w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawc´.
§ 2. Do wniosku wnioskodawca do∏àcza:
1) projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim;
2) kopi´ pozwolenia wodnoprawnego;
3) plan finansowy i dokumenty okreÊlajàce êród∏a finansowania;

4) kopi´ pozwolenia na budow´ lub kopi´ dokumentu zg∏oszenia w∏aÊciwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z oÊwiadczeniem wnioskodawcy, ˝e w terminie 30 dni od dnia
zg∏oszenia wykonania robót budowlanych w∏aÊciwy organ nie wniós∏ sprzeciwu, lub kopi´ zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊciwy organ, ˝e
nie wniós∏ sprzeciwu wobec zg∏oszonego zamiaru
wykonania robót budowlanych;
5) zestawienie wniosków zainteresowanych w∏aÊcicieli gruntów o wykonanie urzàdzeƒ melioracji
wodnych lub kopi´ wniosku spó∏ki wodnej — je˝eli projekt dotyczy budowy lub modernizacji urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó∏owych;
6) analiz´ ekonomicznà okreÊlajàcà okres, w jakim
nastàpi zwrot poniesionych nak∏adów na danà inwestycj´ — w przypadku projektów dotyczàcych
budowy urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó∏owych;
7) ocen´ wp∏ywu na Êrodowisko, je˝eli na podstawie
przepisów dotyczàcych ochrony Êrodowiska istnieje obowiàzek dokonania takiej oceny;
8) dokumenty potwierdzajàce uzgodnienie realizacji
projektu z zainteresowanymi:
a) województwami,
b) paƒstwami — w przypadku wód granicznych,
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c) regionalnymi zarzàdami gospodarki wodnej —
w przypadku projektów dotyczàcych budowy
lub modernizacji urzàdzeƒ melioracji wodnych
podstawowych oraz kszta∏towania przekroju
pod∏u˝nego i poprzecznego oraz uk∏adu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczajàcego poza dzia∏ania zwiàzane z utrzymaniem
wód;
9) dokumenty potwierdzajàce uzgodnienie projektu
technicznego inwestycji z konserwatorem przyrody, je˝eli na podstawie przepisów dotyczàcych
ochrony Êrodowiska istnieje obowiàzek takiego
uzgodnienia.
§ 3. 1. Wniosek wraz z wymaganymi za∏àcznikami
sk∏ada si´ w miejscu i terminie wyznaczonym przez instytucj´ wdra˝ajàcà.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 30 dni.
3. Miejsce i termin sk∏adania wniosków instytucja
wdra˝ajàca podaje do publicznej wiadomoÊci na swojej stronie internetowej oraz co najmniej w jednym
dzienniku o zasi´gu wojewódzkim, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz´cia biegu terminu do
sk∏adania wniosków.
§ 4. 1. Dniem z∏o˝enia wniosku jest dzieƒ wp∏ywu
poprawnie wype∏nionego wniosku wraz z wymaganymi za∏àcznikami do instytucji wdra˝ajàcej.

Poz. 7

2. Wp∏yw wniosku do instytucji wdra˝ajàcej potwierdza si´ piecz´cià z datà wp∏ywu.
§ 5. Wniosek wraz z wymaganymi za∏àcznikami
sk∏ada si´ osobiÊcie, przesy∏a pocztà kurierskà lub listem poleconym.
§ 6. 1. W przypadku wp∏ywu wniosku nieprawid∏owo wype∏nionego lub bez wymaganych za∏àczników
instytucja wdra˝ajàca wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 1, instytucja wdra˝ajàca pozostawia
wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawc´.
§ 7. Wzór wniosku jest okreÊlony w za∏àczniku do
rozporzàdzenia.
§ 8. Do dnia udost´pnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wnioski
w formie elektronicznej sà sporzàdzane przy u˝yciu
programu komputerowego wskazanego przez instytucj´ zarzàdzajàcà.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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Poz. 7
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 7)

WZÓR
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIA¸ANIA
„GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI”
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8
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 grudnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego2)
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Karty charakterystyki dostarczane odbiorcy majàcemu siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sporzàdza si´ w j´zyku polskim.
3. W przypadku dostarczania karty charakterysty-

ki odbiorcy majàcemu siedzib´ na terytorium
innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
oraz terytorium Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w kartach charakterystyki uwzgl´dnia si´,
na ˝yczenie odbiorcy, wymagania przepisów
krajowych obowiàzujàcych w tym paƒstwie.”;
2) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Karty charakterystyki sporzàdzone na podstawie dotychczasowych przepisów i dostarczone odbiorcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zachowujà wa˝noÊç do czasu ich aktualizacji.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: M. Balicki

———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 91/155/EWG z dnia 5 marca 1991 r. okreÊlajàcej i ustanawiajàcej szczegó∏owe uzgodnienia dotyczàce systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych w zwiàzku z wykonaniem art. 10 dyrektywy 88/379/EWG
(Dz. Urz. WE L 76 z 22.03.1991),
2) dyrektywy 93/112/WE z dnia 10 grudnia 1993 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 91/155/EWG okreÊlajàcà i ustanawiajàcà szczegó∏owe uzgodnienia dotyczàce systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych w zwiàzku z wykonaniem art. 10 dyrektywy 88/379/EWG (Dz. Urz. WE L 314 z 16.12.1993),
3) dyrektywy 2001/58/WE z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniajàcej po raz drugi dyrektyw´ 91/155/EWG okreÊlajàcà i ustanawiajàcà szczegó∏owe uzgodnienia dotyczàce systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych w zwiàzku
z wykonaniem art. 14 dyrektywy 99/45/WE oraz odnoszàcej si´ do substancji niebezpiecznych w zwiàzku z wykonaniem
art. 27 dyrektywy 67/548/EWG (karty charakterystyki) (Dz. Urz. WE L 212 z 07.08.2001).
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367,
z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

