
770

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 kwietnia 2004 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 12 czerw-
ca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188
oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie oddawczych
skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1731) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minimalny poziom ochrony, o której mowa
w ust. 1, w zakresie poufnoÊci, wodoszczel-
noÊci, zabezpieczenia przeciwpo˝arowego,
przed korozjà oraz kradzie˝à przesy∏ek listo-
wych okreÊlajà odpowiednie Polskie Nor-
my.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Elementy konstrukcyjne otworu wrzuto-
wego skrzynki nie powinny mieç ostrych
kraw´dzi.”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powin-
ny wynosiç:
1) szerokoÊç:

a) nie mniej ni˝ 230 mm i nie wi´cej ni˝ 
280 mm — w przypadku skrzynek, w któ-
rych przesy∏ki listowe umieszczane sà
krótszà kraw´dzià przesy∏ki,

b) nie mniej ni˝ 325 mm i nie wi´cej ni˝ 
400 mm — w przypadku skrzynek, w któ-
rych przesy∏ki listowe umieszczane sà
d∏u˝szà kraw´dzià przesy∏ki;

2) wysokoÊç — nie mniej ni˝ 20 mm i nie wi´-
cej ni˝ 40 mm.”.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol

————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).


