
Dziennik Ustaw Nr 24 - 530 - Poz. 1 08 i 1 09 

Urząd gminy (wojewódzki) · 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia 19 marca 1993 r. (poz. 108) 

Rozliczenie 

z realizacji dopłat rekompensujących wzrost cen oleju napędowego za półrocze 

od dnia . . ..... . ....... do dnia ............... 199 . .. r. 

1. Powierzchnia użytków rolnych według ewidencji gruntów .. .. . . .... .. .. . ha. 

2. Powierzchnia użytków rolnych gospodarstw rolnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze: 

a) ogółem . ... . . ......... ha, 

b) wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wykorzystywanych na cele nierolnicze ... ... .. .. .. .. . ha, 

c) grunty klasy Vlz i Vlpsz .... . ... ....... ha, 

d) stanowiąca podstawę naliczania dopłat [a-(b+c)] .... ..... . ..... ha. 

3. Dopłaty przekazane z Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (urzędu wojewódzkiego)*> ...... . ........ zł, 

4. Dopłaty należne .... ....... . ... zł, 

w tym: 

a) prowizja gminy (2% należnych dopłat) . ... ..... ... . .. ... .. ... . . . .... ... . .. ... . . zł, 

b) kwota dopłat uprawnionym podmiotom do wypłaty ... ......... .... . ... . ... zł . 

5. Nadpłata (niedobór)*> dopłat .... .. ........ .... .. . ......... . .. ... . .... . . . ..... . . .. ... ... zł . 

*1 Niepotrzebne skreślić . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 19 marca 1993 r. 

w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. 

Na podstawie art. 555 § 1 Kodeksu postępowania 

karnego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 96, z 1982 r. Nr 16, poz. 
124 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 
23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, 
z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, 
poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 251, Nr 53, 
poz. 306 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 83, poz. 371 i Nr 100, 
poz. 422 oraz z 1992 r. Nr 24, poz. 101) i art. VI § 2 Przepisów 
wprowadzających Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
z 1969 r. Nr 13, poz. 97 i z 1982 r. Nr 35, poz. 228) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość wydatków w postępowaniu karnym 
oblicza się według faktycznie poniesionych kosztów, chyba 
że przepisy rozporządzenia ustalają ich wysokość w postaci 
ryczałtu lub stawek urzędowych. 

2. Jeżeli przepisy odrębne ustalają wysokość innych 
wydatków w postaci ryczałtu lub stawki urzędowej albo 
ustalają dla tych wydatków inne zasady ich obliczania, 
stosuje się te przepisy. 

3. Końcówkę kwoty zaokrągla się do 100 złotych 

w górę . 

§ 2. Ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism wynosi 
w postępowaniu przygotowawczym oraz w każdej instancji 
w postępowaniu sądowym po 16.000 zł, a jeżeli w sprawie 
występuje więcej niż jeden oskarżony - po 9.600 zł od 
każdego z nich. 

§ 3. Ryczałt za sprowadzenie i przewóz jednej osoby na 
żądanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przy
gotowawcze wynosi : 




