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Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz. U. Nr 31, poz. 130, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki
honorowej „Za Zas∏ugi dla Geodezji i Kartografii”,
ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a tak˝e
noszenia (Dz. U. Nr 54, poz. 472) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odznak´ nadaje minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej z w∏asnej ini-
cjatywy lub na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej nad-
zorowanej lub bezpoÊrednio podleg∏ej
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw admi-
nistracji publicznej;

2) ministra, kierownika urz´du centralnego,
wojewody lub marsza∏ka województwa.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o nadanie odznaki powinien byç
przedstawiony ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw administracji publicznej co najmniej
dwa miesiàce przed przewidywanym termi-
nem wr´czenia odznaki.”;

2) w § 5 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W górnej jego cz´Êci jest umieszczona siatka po-
∏udników i równole˝ników, w Êrodku p∏askorzeêba
przedstawiajàca kontur granic Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odznak´ wraz z legitymacjà stwierdzajàcà jej
nadanie wr´cza uroczyÊcie minister w∏aÊciwy
do spraw administracji publicznej lub upowa˝-
niona przez niego osoba.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ewidencj´ osób wyró˝nionych odznakà pro-
wadzi minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Koszty zwiàzane z nadawaniem odznaki sà
pokrywane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
w cz´Êci, której dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw administracji publicz-
nej.”;

6) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

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

z dnia 4 wrzeÊnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zas∏ugi dla Geodezji 
i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a tak˝e noszenia

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz
z 2009 r. Nr 92, poz. 753.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 4 wrzeÊnia 2009 r. (poz. 1200)

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJÑCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
„ZA ZAS¸UGI DLA GEODEZJI I KARTOGRAFII”
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