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§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie okreÊlenia przypadków,
w których wynagrodzenia w jednostkach paƒstwowej
sfery bud˝etowej mogà byç wyp∏acane ponad ustalony poziom wynagrodzeƒ (Dz. U. Nr 239, poz. 2012)
w § 1:
1) uchyla si´ pkt 3;
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nej nale˝noÊci pieni´˝nych, zgodnie z art. 22
ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420);”.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
od dnia 1 stycznia 2006 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

2) dodaje pkt 3a w brzmieniu:
„3a) wynagrodzeƒ prowizyjnych pracowników
urz´dów skarbowych za osobiste wykonanie
czynnoÊci w zakresie egzekucji administracyj-

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia zwi´kszenia wskaênika waloryzacji emerytur i rent w 2006 r.
Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169,
poz. 1412 i 1421.

§ 1. W 2006 r. ustala si´ zwi´kszenie wskaênika waloryzacji emerytur i rent, ponad wskaêniki cen, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o 0,00 %.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 marca 2006 r.
Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

223
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 15 lutego 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasadniczych wymagaƒ
dla urzàdzeƒ u˝ywanych na zewnàtrz pomieszczeƒ w zakresie emisji ha∏asu do Êrodowiska2)
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r.
———————
1)

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) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniajàcej dyrektyw´
2000/14/WE w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do emisji ha∏asu do Êrodowiska przez urzàdzenia u˝ywane na zewnàtrz pomieszczeƒ (Dz. Urz. WE L 344 z 27.12.2005, str. 44).

Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565
i Nr 267, poz. 2258) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ
dla urzàdzeƒ u˝ywanych na zewnàtrz pomieszczeƒ
w zakresie emisji ha∏asu do Êrodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202) za∏àcznik nr 2 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

Dziennik Ustaw Nr 32

— 1339 —

Poz. 223
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 lutego 2006 r. (poz. 223)

WARTOÂCI DOPUSZCZALNE GWARANTOWANEGO POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ URZÑDZE¡,
O KTÓRYCH MOWA W ZA¸ÑCZNIKU NR 1 DO ROZPORZÑDZENIA

Typ urzàdzenia

Zainstalowana moc
netto P (kW)
Moc elektryczna
Pel(1) (kW)
Masa urzàdz. m (kg)
SzerokoÊç ci´cia
L (cm)

Dopuszczalny poziom mocy
akustycznej w dB/1pW
etap I
od 1 maja
2004 r.

etap II
od 3 stycznia
2006 r.

P≤8

108

105(2)

109

106(2)

89+11 lg P

86+11 lg P(2)

106

103(2)

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P(2)

104

101(2)(3)

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P(2)(3)

96

93

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m(2)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

98 + lg P

96 + lg P

Pel ≤ 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

Pel > 10

97 + lg Pel

95 + lg Pel

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

L ≤ 50

96

94(2)

100

98

100

98(2)

105

103(2)

Maszyny do zag´szczania (walce wibracyjne,
8 < P ≤ 70
p∏yty wibracyjne, ubijaki wibracyjne)
P > 70
Spycharki gàsienicowe, ∏adowarki gàsienicowe, P ≤ 55
koparko-∏adowarki gàsienicowe
P > 55
Spycharki ko∏owe, ∏adowarki ko∏owe, koparko-∏adowarki ko∏owe, wywrotki, równiarki, ugnia- P ≤ 55
tarki wysypiskowe typu ∏adowarkowego, wózki
podnoÊnikowe nap´dzane silnikiem spalinowym
z przeciwwagà, ˝urawie samojezdne, maszyny
do zag´szczania (walce niewibracyjne), uk∏adarka do nawierzchni, zmechanizowane hydraulicz- P > 55
ne przetwornice ciÊnienia
Koparki, dêwigi budowlane do transportu towa- P ≤ 15
rów (nap´dzane silnikiem spalinowym), wciàP > 15
garki budowlane, redlice motorowe

R´czne kruszarki do betonu i m∏oty

˚urawie wie˝owe

Agregaty pràdotwórcze i spawalnicze

Agregaty spr´˝arkowe

Kosiarki do trawników, przycinarki do trawni- 50 < L ≤ 70
ków, przycinarki kraw´dziowe do trawników
70 < L ≤ 120
L > 120
(1)

Pel — dla agregatów spawalniczych: umowny pràd spawania pomno˝ony przez umowne napi´cie w stanie obcià˝enia
dla najmniejszej wartoÊci wspó∏czynnika obcià˝enia, podanego przez producenta.
Pel — dla agregatów pràdotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.
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WartoÊci poziomu mocy akustycznej dla etapu II sà jedynie orientacyjne dla nast´pujàcych typów urzàdzeƒ:
— walce wibracyjne prowadzone,
— p∏yty wibracyjne (> 3kW),
— ubijaki wibracyjne,
— spycharki (gàsienicowe),
— ∏adowarki (gàsienicowe > 55 kW),
— wózki podnoÊnikowe, nap´dzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagà,
— uk∏adarki do nawierzchni wyposa˝one w listw´ do zag´szczania (z wyjàtkiem uk∏adarki wyposa˝onej w listw´ do intensywnego zag´szczania),
— r´czne kruszarki do betonu nap´dzane silnikiem spalinowym i m∏oty mechaniczne (15 < m < 30),
— kosiarki do trawników, przycinarki do trawników, przycinarki kraw´dziowe do trawników.
Ostateczne wartoÊci b´dà zale˝a∏y od zmiany dyrektywy 2000/14/WE wynikajàcej ze sprawozdania przewidzianego
w art. 20 ust. 1 tej dyrektywy. W przypadku braku takiej zmiany, wartoÊci dla etapu I b´dà stosowane dla etapu II.

(3)

W przypadku jednosilnikowych ˝urawi samojezdnych wartoÊci z etapu I majà zastosowanie do dnia 3 stycznia 2008 r. Po
tej dacie stosuje si´ wartoÊci z etapu II.

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej zaokràgla si´ do najbli˝szej liczby ca∏kowitej (cz´Êç u∏amkowa mniejsza ni˝ 0,5 —
do mniejszej liczby, równa 0,5 lub wi´ksza — do wi´kszej liczby).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 lutego 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie oceny wype∏niania obowiàzku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie oceny wype∏niania obowiàzku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. Nr 180, poz. 1765 i Nr 210,
poz. 2048) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sprawdzenia, o którym mowa w § 2, zwanego
dalej „sprawdzeniem”, dokonuje pracownik
w∏aÊciwej komórki organizacyjnej urz´du marsza∏kowskiego, zwany dalej „inspektorem”.”;
2) w § 4:
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, 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 Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220,
poz. 1892).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087
i Nr 175, poz. 1462.

„1. Sprawdzenia dokonuje si´ w siedzibie urz´du marsza∏kowskiego, po zawiadomieniu
uprawnionego do rybactwa.”,
„6) termin, w którym uprawniony do rybactwa
dostarczy dokumentacj´ dotyczàcà dzia∏aƒ
zwiàzanych z prowadzonà gospodarkà rybackà i inne dokumenty do siedziby urz´du
marsza∏kowskiego, nie krótszy ni˝ 7 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia;”;
3) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarzàd województwa dokonuje oceny na
podstawie ustaleƒ zawartych w protokole
i ustala wynik tej oceny w terminie 14 dni od
dnia podpisania protoko∏u przez inspektora.”,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ustalajàc wynik oceny, o którym mowa
w ust. 1, zarzàd województwa wskazuje:”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

