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25 maja 1994 r. - podanie do wiadomości wyborców, przez rozplakatowanie obwieszczeń, uchwał 
terytorialnych komisji wyborczych o utworzeniu. obwodów głosowania, ustaleniu ich 
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

30 maja 1994 r. - wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu 

4 czerwca 1994 r. - podanie do publicznej wiadomości przez obwodowe komisje wyborcze, w drodze 
rozplakatowania, obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych zawierających infor-
macje o kandydatach na radnych 

12 czerwca 1994 r. - składanie wniosków przez wyborców nigdzie nie zameldowanych o wpisanie do spisu 
wyborców właściwego dla miejsca aktualnego pobytu 

19 czerwca 1994 r. - głosowanie 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 kwietnia 1994 r. 

w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom wytwarzającym niektóre wyroby rękodzieła 
ludowego i artystycznego. 

Na podstawie art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 r. o podatku od towarów L usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11 , poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, 
poz. 599) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Podatnikom wytwarzającym wyroby rękodzieła lu
dowego i artystycznego, wymienione w poz. 7 załącznika nr 
1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów 
i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 
28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599). zwanej dalej ustawą, 
przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, który nie 
podlega odliczeniu od podatku należnego w związku z art. 20 
ust. 2 i 3 tej ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów 
wymienionych w załączniku do rozporządzenia . 

§ 2. Zwrot podatku naliczonego przysługuje podatni
kom, którzy: 

1) złożyli zgłoszenie rejestracyjne i otrzymali numer iden
tyfikacyjny, 

2) prowadzą ewidencję określoną wart. 27 ust. 4 ustawy, 
w której zapewnią wyodrębnienie obrotów ze sprzedaży 
wyrobów wymienionych w załączniku do rozporządze
nia, a także wyrobów objętych stawką 0% oraz wyro
bów, od ktÓiych nie przysługuje zwrot podatku, 

3) wytwarzają wyroby, o których mowa w § 1, posiadające 
ważny atest krajowych komisji artystycznych i etno
graficznych, 

4) w całości zapłacili należność obejmującą podatek nali
czony z tytułu dokonanych zakupów towarów i usług, 

a w przypadku importu - zapłacili podatek obliczony 
przez urząd celny. 

§ 3. 1. Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika 
w terminach i w trybie oraz przy uwzględnieniu warunków 
określonych wart. 10 ust. 2a, art. 21 ust. 6 i 7, art. 25 ust. 1 pkt 
2-4 i art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Podziału podatku naliczonego pomiędzy obroty ze 
sprzedaży dokonuje się według struktury udziału w wartości 
sprzedaży ogółem wartości sprzedaży następujących grup 
towarów i usług: 

1) wyroby wymienione w załączniku, 

2) pozostałe wyroby atestowane przez krajowe komisje 
artystyczne i etnograficzne, 

3) towary objęte stawką 0%, 

4) towary i usługi nie wymienione w pkt 1-3. 

3. Strukturę obrotów, o których mowa w ust. 2, podat
nicy ustalają przy zastosowaniu wskaźników narastających 
od początku roku. 

4. Do wniosku o zwrot podatku powinno być dołączone 
oświadczenie podatnika, iż spełnia wymogi określone w § 2. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 kwietnia 1994 r. 

Minister Finansów: H. Chmielak 
Kierownik Ministerstwa 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. (poz. 
206) 

WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO, ATESTOWANYCH PRZEZ KRAJOWE KOMISJE 
ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 

Poz. 
Symbol Syste-

matycznego wy- Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 
kazu wyrobów 

1 2 " 3 

1 2882-14 Wyroby brązownicze 
2 2882-15 Wyroby kowalstwa artystycznego 
3 2882-19 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu pozostałe 
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4 2882-2 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki 
5 2882-3 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła 
6 2882-4 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, 

łuby oraz papieru 
7 2882-5 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze 
8 2882-6 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe 
9 2882-7 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane 

10 2882-9 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno nie wymienione 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 6 kwietnia 1994 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków 
rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na 

dzierżawę· 

Na podstawie art. 32 i art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 19 
października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 1 07, poz. 464, z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29 
oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. O przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży 
i jej cenie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwana 
dalej "Agencją", zawiadamia osoby, którym stosownie do 
przepisów Kodeksu cywilnego przysługuje prawo pierwo
kupu tej nieruchomości. 

2. Osoba, której przysługuje prawo pierwokupu, może 
w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia złożyć na 
piśmie oświadczenie o zamiarze nabycia nieruchomości po 
cenie określonej w zawiadomieniu. 

3. Po otrzymaniu oświadczenia Agencja zawiadamia na 
piśmie kupującego o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

4. W razie niezłożenia oświadczenia w terminie albo 
jeżeli kupujący bez uzasadnionej przyczyny nie stawił się 
w wyznaczonym terminie i miejscu zawarcia umowy, Agen
cja przeznacza nieruchomość do sprzedaży w trybie publicz
nego przetargu ustnego lub przetargu pisemnych ofert. 

§ 2. 1. Przetarg na sprzedaż lub dzierżawę ogłasza 
Agencja lub upoważniony przez nią w drodze umowy 
zlecenia inny podmiot, zwany dalej "organizatorem przetar
gu", w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w któ
rej położona jest nieruchomość, co najmniej na dwa tygodnie 
przed dniem rozpoczęcia przetargu. 

2. Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetar
gu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania 
przyczyn . 

§ 3. W ogłoszeniu przetargu podaje się w szczególności: 

1) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości według da
nych z ewidencji gruntów, a jeżeli przedmiotem sprzeda
ży lub dzierżawy jest obiekt wpisany do rejestru zabyt
ków - także datę i numer decyzji o wpisie do tego 
rejestru oraz informację o obowiązku przestrzegania 
przepisów o ochronie dóbr kultury, 

2) rodzaj użytków i ich klasy, 

3) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nierucho-
mości, 

4) opis budynków i innych składników majątkowych, 

5) termin i miejsce przetargu, 

6) w przypadku publicznego przetargu ustnego - wywo
ławczą cenę sprzedaży albo wywoławczą wysokość 
czynszu oraz minimalną wysokość postąpienia, 

7) w przypadku przetargu pisemnych ofert - wymagania, 
jakim powinna odpowiadać oferta, oraz termin i miejsce 
jej złożenia, 

8) wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia , 

9) informację, że organizator przetargu bez podania przy
czyn może: 
a) do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego 

przeprowadzenia, 
b) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej 

w sprawie wyboru oferty, 

10) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy. 

§ 4. 1. W ofercie podaje się : 

1) imię, nazwisko i adres oferenta, a jeżeli oferentem jest 
osoba prawna - dane z właściwego rejestru , 

2) w przypadku sprzedaży - oferowaną cenę, a w razie 
dzierżawy - proponowany okres dzierżawy i wysokość 
czynszu, 

3) inne dane, wymagane przez organizatora przetargu, 
określone w ogłoszeniu przetargu, a w szczególności: 
a) warunki wykupu przynależności, 
b) propozycje zabezpieczenia należności w razie roz

łożenia na raty, 
c) koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej, 

w tym wysokość proponowanych nakładów inwes
tycyjnych, 

d) poziom zatrudnienia pracowników, , 
e) uzgodniony z właściwym wojewódzkim konserwa 

torem zabytków program użytkowy obiektu wpisa
nego do rejestru zabytków. 

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta 
o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia przetargu . 


