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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 marca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykroczeƒ, za które policjanci sà uprawnieni do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego, oraz wysokoÊci mandatów karnych nak∏adanych przez policjantów za poszczególne

rodzaje wykroczeƒ

Na podstawie art. 95 § 2 i 6 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wy-
kroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 11 paêdziernika 2002 r.
w sprawie wykroczeƒ, za które policjanci sà uprawnie-
ni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego,
oraz wysokoÊci mandatów karnych nak∏adanych przez
policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeƒ (Dz. U.
Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483) w § 1 wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) art. 50, 51 § 1, art. 52b, art. 54, 55, 64, 67 § 2,
art. 69, 72, 75 § 1, art. 76—79, 80 § 1 pkt 1 i 5,

art. 81, 82 § 2, art. 84, 85 § 1 i 2, art. 86 § 1,
art. 88—91, 92 § 1 i 2, art. 94, 95, 96 § 1 pkt 2
oraz pkt 4—6 i § 2 za czyny okreÊlone w § 1
pkt 4—6 oraz za nieumyÊlne dopuszczenie do
prowadzenia pojazdu na drodze publicznej
przez osob´ niemajàcà wymaganych upraw-
nieƒ, art.  97, 98, 99 § 1, art. 100—102, 106,
108, 117, art. 137 § 1, art. 141, art. 144 § 1,
art. 145, 147 § 1 oraz art. 161,”;

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
— Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155,
poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360);”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


