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stosowane przez gestora zasobów mieszkanio
wych w odniesieniu do indywidualnych odbior
ców w lokalach mieszkalnych, nie pokrywały kosz
tów zakupu tej energii (lub kosztów wytworzenia 
w urządzeniach własnych), gestor zasobów miesz
kaniowych dokonuje wówczas jednorazowo, na 
dzień 1 stycznia 1998 r., podwyższenia cen ciepła 
stosowanych w rozliczeniach z indywidualnymi 
odbiorcami w lokalach mieszkalnych, w tym rów
nież domach jednorodzinnych, do poziomu pono
szonych kosztów, nie więcej jednak niż o 60% 
w stosunku do cen urzędowych ustalonych zarzą-

dzeniem Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 
1997 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych deta
licznych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań 
na cele bytowe (Monitor Polski Nr 35, poz. 336), 
a od tego dnia może dokonywać podwyższenia 
cen z uwzględnieniem wskaźnika określonego 

w § 2 ust. 1 pkt 2." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Minister Finansów: L. Balcerowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 grudnia 1997 r. 

w sprawie utworzenia urzędów celnych oraz określenia ich siedzib. 

Na podstawie art. 284 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 10) Urząd Celny w Nowym Targu, 
1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, 
poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, 11) Urząd Celny w Olsztynie, 

poz. 1084) zarządza się, co następuje: 12) Urząd Celny w Poznaniu, 

§ 1. Tworzy się następujące urzędy celne: 13) Urząd Celny w Przemyślu, 

1) Urząd Celny w Białej Podlaskiej, 14) Urząd Celny wRzepinie, 

2) Urząd Celny w Białymstoku, 15) Urząd Celny w Szczecinie, 

3) Urząd Celny w Cieszynie, 16) Urząd Celny w Toruniu, 

4) Urząd Celny w Gdańsku, 17) Urząd Celny w Warszawie, 

5) Urząd Celny w Gdyni, 18) Urząd Celny Port Lotniczy w Warszawie, 

6) Urząd Celny w Katowicach, 19) Urząd Celny we Wrocławiu. 

7) Urząd Celny w Krakowie, § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

8) Urząd Celny w Legnicy, 1 stycznia 1998 r. 

9) Urząd Celny w Łodzi, Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 grudnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych 
i zakładach wzajemnych. 

Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 16 pkt 1, art. 19 
ust. 2, art.20 ust. 3, art. 24 ust. 2 i 3, art. 38 ust. 5, art. 39 
ust. 6, art. 48 ust. 2 oraz art. 51 pkt 3 ustawy z dnia 

29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajem
nych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, 
z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
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i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 137, poz. 926) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 
stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych prze
pisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajem
nych (Dz. U. Nr 12, poz. 68) rozdział 3 otrzymuje 
brzmienie: 

"Rozdział 3 

Opłaty 

§ 19. 1. Opłata za zezwolenie na urządzanie gier loso
wych lub zakładów wzajemnych wynosi: 

1) za zezwolenie na urządzanie gier losowych 
w kasynie gry - 181.500 zł, 

2) za zezwolenie na urządzanie gier w automa
tach losowych - 36.300 zł, 

3) za zezwolenie na urządzanie gry bingo pie
niężne - 72.600 zł, 

4) za zezwolenie na urządzanie loterii fantowej 
lub gry bingo fantowe - 1.210 zł, a gdy ze
zwolenie dotyczy obszaru nie więcej niż 
czterech sąsiadujących ze sobą woje
wództw - 600 zł, 

5) za zezwolenie na urządzanie zakładów wza
jem nych - 12.100 zł oraz dodatkowo za 
każdy punkt przyjmowania zakładów wza
jemnych - 120 zł, 

6) za zezwolenie na urządzanie loterii promo
cyjnej - 10% wartości puli nagród, jednak
że nie mniej niż 600 zł. 

2. Stawki opłat określone w ust. 1 pkt 2 mają za
stosowanie do zezwoleń wydawanych na 
okres 3 lat; w razie wydania zezwolenia na 
okres dłuższy, stawki ulegają proporcjonalne
mu zwiększeniu. 

§ 20.1. Opłata za złożenie egzaminu dla poszczegól
nych stanowisk wynosi: 

1) dyrektor i zastępcy dyrektora - 910 zł, 

2) kierownik i zastępca kierownika - 850 zł, 

3) inspektor - 730 zł, 

4) kasjer stołu - 600 zł, 

5) osoba bezpośrednio prowadząca grę, jak 
krupier, obsługujący urządzenia do gier 
(z wyłączeniem pracowników obsługi tech
nicznej), przyjmujące zakłady wzajemne -
240 zł, 

6) osoba nadzorująca urządzenie loterii fanto
wej, bingo fantowego lub loterii promocyj
nej - 600 zł, 

7) inne, nie wymienione w pkt 1-6 -
1.210zł. 

2. Opata za wydanie świadectwa zawodowego, 
o którym mowa w § 15, wynosi 120 zł. 

3. Opłata za wydanie zaświadcz~mi d, o którym 
mowa w § 17, wynosi 120 zł." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. W. Manugiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 grudnia 1997 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. 

Na podstawie art. 22 § 6, art. 28 § 3, art. 46 § 3, 
3rt. 48 § 3, art. 58, 67 § 3, art. 82 § 6, art. 85 pkt 1, art. 87 
§ 5, art. 283 § 3 i art. 303 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 
i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Właściwość rzeczowa organów podatkowych w spra
wach związanych ze stosowaniem ulg w spłacie 

podatków 

§ 1. 1. Urzędy skarbowe, które na podstawie odręb
nych przepisów są uprawnione do ustalania lub okre
ślania, stanowiących dochód budżetu państwa, zobo-

wiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych 
należności budżetowych, zwanych dalej "podatkami", 
są również uprawnione do: 

1) zaniechania ustalania zobowiązania podatkowego 
w całości lub w części - bez ograniczenia kwoty, 

2) zaniechania poboru podatku w całości lub w części 
- bez ograniczenia kwoty, 

3) umarzania w całości lub w części zaległości podat
kowych oraz odsetek za zwłokę - bez ograniczenia 
kwoty, 

4) zwalniania płatników z obowiązku pobrania podatku 
lub zaliczek na podatek - bez ograniczenia kwoty, 


