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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 29 grudnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ograniczeƒ, zakazów lub warunków produkcji, obrotu
lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierajàcych je produktów

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeƒ, zakazów lub
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909).

2) 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, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263,
z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.

Dziennik Ustaw Nr 1 — 2 — Poz. 1 

zawierajàcych je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762,
z póên. zm.3)) w § 30a dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zabawki i artyku∏y piel´gnacyjne, o których mo-
wa w ust. 2, wprowadzone do obrotu przed

dniem 16 stycznia 2007 r., mogà znajdowaç si´
w obrocie do wyczerpania zapasów, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 16 wrzeÊnia 2007 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

———————
3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2005 r. Nr 39, poz. 372 oraz z 2006 r. Nr 127,
poz. 887, Nr 159, poz. 1131 i Nr 239, poz. 1731.


