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2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. 1. Odsetki wyrównawcze, o których mowa 

w § 1 ust. 1 i 2, pobiera się od kwoty wyni
kającej z długu celnego. Odsetki wyrów
nawcze, o których mowa w § 1 ust. 3, po
biera się od kwoty stanowiącej różnicę po
między kwotą należną a kwotą pobraną. 

2. Do wyliczenia odsetek wyrównawczych, 
o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, przyjmuje 
się 50% stawki odsetek za zwłokę od zale
głości podatkowych. Do wyliczenia odse
tek wyrównawczych, w wypadku określo
nym w § 1 ust. 3, przyjmuje się stawkę od
setek za zwłokę od zaległości podatko
wych. 

3. Odsetki wyrównawcze, o których mowa 
w § 1 ust. 1 i 2, obliczane są za okres od dnia 
objęcia towaru pierwszą procedurą celną 
do dnia powstania długu celnego. Odsetki 
wyrównawcze, o których mowa w § 1 
ust. 3, pobiera się za okres od dnia powsta-

nia długu celnego do dnia zapłaty należnej 
kwoty. 

4. Kwota odsetek wyrównawczych, o których 
mowa w § 1 ust. 1 i 2, stanowi iloczyn kwo
ty wynikającej z powstałego długu celne
go, liczby dni okresu, o którym mowa 
w ust. 3 zdanie pierwsze, oraz 50% wysoko
ści odsetek za zwłokę od zaległośc i podat
kowych, podzielonych przez 365. 

5. Kwota odsetek wyrównawczych, o których 
mowa w § 1 ust. 3, stanowi iloczyn kwoty 
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należ
ną a kwotą pobraną, liczby dni okresu, 
o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie, oraz 
stawki odsetek za zwłokę od zaległości po
datkowych, podzielonych przez 365." 

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

Minister Finansów: w z. J . Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 czerwca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom subwencji drogowej. 

Na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 10 grud
nia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. z 1998 r. Nr 30, 
poz. 164) zarządza s ię, co następuj e: 

pomocą dwóch gwiazdek, skreśla się wyraz "przewidy
wane". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Finan- szenia. 
sów z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przy
znawania gminom subwencji drogowej (Dz. U. Nr 59, 
poz. 376) w objaśnieniu do kolumny 2, oznaczonym za 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 18 czerwca 1998 r. 

M inister Finansów: w z. J. Bauc 

w sprawie trybu wykonywania czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów 
dozoru technicznego w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach wojsko
wych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednostkach organizacyjnych 

Urzędu Ochrony Państwa. 

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 19 listo
pada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, 
poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, 

poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 
i Nr 141, poz. 943) zarządza się , co następuje: 
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§ 1. Czynności dozoru technicznego wykonuje się 
w jednostkach organizacyjnych : 

1) Policji, 

2) Straży Granicznej, 

3) Państwowej Straży Pożarnej, 

4) Urzędu Ochrony Państwa , 

5) jednostek wojskowych podporządkowanych M ini-
strowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

zwanych dalej "jednostkami", które projektują urzą
dzenia techniczne, wytwarzają urządzenia techniczne 
oraz materiały i elementy stosowane do budowy i na
prawy tych urządzeń , a także eks pl oatują i naprawia
ją urządzenia techniczne. 

§ 2. Czynności dozoru techn icznego wykonują upo
ważnieni pracownicy Urzęd u Dozoru Techn icznego i in
spektoratów dozoru technicznego, zwani darej "in
spektorami " . 

§ 3. Czynności dozoru technicznego w ykonuje się 
w terminach uzgodnionych z kierownikiem jednost
ki. 

§ 4. Czynnośc i dozoru technicznego inspektor wy
konuje w obecnośc i kie rownika jednostki lub osoby 
przez niego upoważnionej. 

§ 5. Inspektor nie podlega rewizj i osobistej przewi 
dzianej w regulamin ie wewnętrznym jednostki, w któ
rej wykonuje czynnośc i dozoru technicznego. 

§ 6. Inspektor jest upraw niony do: 

1) wstępu, na podstawie upoważnienia i legitymacji 
służbowej, do pomieszczeń i obiektów, w których 
znajdują się urządzenia techniczne, 

2) dostępu do urządzeń technicznych, 

3) żądania od kierownika jednostki informacji i przed
stawienia dokumentów dotyczących wykonywa
nych czynności dozoru tech nicznego, 

4) przeprowadzania badań , prób i pomiarów oraz 
czynności potrzebnych do ustalenia stanu tech 
nicznego urządze ń technicznych, prawidłowości 

ich eksploatacji lub naprawy, a ta kże prawidłowo
ści wykonania okreś lonych elementów stosowa
nych do budowy i naprawy urządzeń, 

5) wydawania zal eceń pokontrolnych. 

§ 7. 1. Inspektor jest zobowiązany przestrzegać 
przepisów o tajemnicy służbowej oraz przeplsow 
o bezpieczeństwie i hig ienie pracy, obowiązujących 
w jednostce. 

2. Inspektor jest zobowiąza ny posiadać odpowied
ni ) upoważnien i e w przypadku konieczności udostęp-

nienia dokumentów stanowiących tajemnicę państwo

wą· 

§ 8. Kierownik jednostki, w której są w ykonywane 
czyn ności dozoru technicznego, w celu sprawnego ich 
przeprowadzenia, jest zobowiązany zapewn ić inspek
torowi bezpieczne warunki pracy, w szczegól nośc i po
przez: 

1) umożliwien i e bezp iecznego dostępu do badanych 
urządzeń technicznych, 

2) spowodowanie w strzymania w bezpośrednim oto
czeniu bada nych urządzeń prac budowlanych, 
montażowych, remontowych i in nych mogących 

zagrażać bezpieczeństwu inspektora . 

§ 9. Inspektor ma prawo odmówić wykonania cZyr.l 
ności dozoru technicznego w przypadku stwierdzenia 
n i ewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, 
w szczegó l ności: 

1) niedostatecznego stanu przygotowania urządzeń 
technicznych do badań, 

2 ) n iewłaściwego oświetlenia lub występowania opa
rów utru dni a j ących widoczność, 

3) przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowi sku 

pracy. 

§ 10. 1. Inspektor sporządza w dwóch egzempla
rzach protokół z wykonanych czynności dozoru tech
nicznego. 

2. Protokół podpisują inspektor i kie rownik jed nost
ki lub jego zastępca albo osoba upoważni ona przez kie
rownika jednostki. 

3. Oryginał protokołu inspektor pozostawia za po
kwitowaniem w jednostce; kopię proto kołu przecho
wuje się we właściwym inspektoracie dozoru tech nicz
nego. 

4. Zbiór protokołów dotyczących danego urządze 

nia technicznego tworzy księgę rewizyj n ą urząd ze nia, 
przechowywaną w jednostce. 

§ 11. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu 

z dnia 30 maja 1989 r. w sprawie trybu w ykonywania 
czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Tech 
nicznego i inspektoratów dozoru technicznego w jed
nostkach organizacyjnych resortu spraw wewnęt rz

nych (Dz. Urz. Min. Przem. Nr 3, poz. 4). 

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 


