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320
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 marca 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia urzàdzeƒ technicznych podlegajàcych
Wojskowemu Dozorowi Technicznemu
b) urzàdzenia do nape∏niania
i sprz´tu wojskowego,

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie okreÊlenia urzàdzeƒ technicznych podlegajàcych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 67, poz. 627) w § 2
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w grupie urzàdzeƒ ciÊnieniowych i bezciÊnieniowych:
a) zbiorniki ciÊnieniowe zainstalowane i eksploatowane na statkach powietrznych, jednostkach p∏ywajàcych i wozach bojowych
nale˝àcych do Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
———————
1)

uzbrojenia

c) polowe rurociàgi do transportu paliw p∏ynnych;”;
2) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) mechaniczne urzàdzenia za∏adowcze torped,”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.

321
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 marca 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urzàdzeƒ,
przy których obs∏udze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów
specjalistycznych urzàdzeƒ, przy których obs∏udze
i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych
kwalifikacji (Dz. U. Nr 67, poz. 628) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832.

1) w § 1:
a) uchyla si´ pkt 1 i 2,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) mechanicznych urzàdzeƒ za∏adowczych torped;”;
2) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) mechanicznych urzàdzeƒ za∏adowczych torped;”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

