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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 9 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dokonywania oceny zgodnoÊci telekomunikacyjnych urzàdzeƒ
koƒcowych przeznaczonych do do∏àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej i urzàdzeƒ radiowych

z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnoÊci telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒ-
cowych przeznaczonych do do∏àczania do zakoƒczeƒ
sieci publicznej i urzàdzeƒ radiowych z zasadniczymi

wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73,
poz. 659 oraz z 2006 r. Nr 23, poz. 177) w § 2 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Ocena zgodnoÊci urzàdzenia z zasadniczymi wy-
maganiami mo˝e byç równie˝ dokonana w spo-
sób okreÊlony w rozporzàdzeniu Ministra Gospo-
darki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadni-
czych wymagaƒ dla sprz´tu elektrycznego (Dz. U.
Nr 259, poz. 2172), bez uwzgl´dnienia zakresów
napi´cia, o których mowa w § 3 tego rozporzà-
dzenia, w celu wykazania zgodnoÊci z zasadniczy-
mi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeƒstwa u˝ytkownika, o których mowa
w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
20 lipca 2009 r.

Minister Transportu: w z. E. Wróbel

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.


