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TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

1196 - z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w do-
starczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych 6069 

ROZPORZĄDZENIA: 

1197 - Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego 6070 

1198 - Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków 
gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej 6091 

1199 - Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów 6121 

1200 - Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pie-
niężnego . 6133 

1201 - Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań 
podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn 6133 

1202 - Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty 
opłaty skarbowej od weksli 6134 

1203 - Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ro
dzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku 
o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowe-
go ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz 6134 

1204 - Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom 
z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 6135 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

1205 - z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji 
Handlowej 6140 

1196 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 grudnia 1999 r. 

w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 
oraz paliw gazowych. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, 

Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. 
Nr 88, poz. 980 i Nr 91, poz. 1042) zarządza się, co na
stępuje: 



Dziennik Ustaw Nr 10p - 6070- Poz. 1196 i 1197 

§ 1. W okresie od dnia 30 grudnia 1999 r. do dnia 15 
stycznia 2000 r. na obszarze całego kraju dopuszcza się 
możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych, 
.zwanych dalej "ograniczeniami", polegających na 
ograniczeniu maksymalnego: 

1) godzinowego i dobowego poboru paliw gazowych, 

2) poboru mocy energii elektrycznej oraz dobowego 
poboru tej energii. 

§ 2. Ograniczenia mogą dotyczyć odbiorców: 

: 1) energii elektrycznej o mocy zamówionej przekra
czającej 300 kW, 

· 2) paliw gazowych pobierających co najmniej 
10000 m3 na dobę tych paliw. 

§ 3. Ograniczenia nie mogą dotyczyć: 

· 1) przedsiębiorstw górniczych wydobywających wę
giel kamienny i brunatny, 

· 2) zakładów wydobywających gaz, 

3) obiektów technologicznych sieci gazowej, 

· 4) obiektów służących bezpieczeństwu lub obronno
ści państwa, 

5) obiektów zasilających kolejową sieć trakcyjną, urzą
dzeń sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowe
go, 

6) podmiotów gospodarczych, które dysponują sie
ciami telekomunikacyjnymi użytku publicznego 1 

oraz stacjami nadawczymi radia i telewizji, 

7) zakładów opieki zdrowotnej i szpitali, 

8) banków. 

§ 4. Ograniczenia dla: 

1) energii elektrycznej - określa się w stopniach zasi
lania od 10 do 20, 

2) paliw gazowych - określa się w stopniach zasila
nia od 2 do 10, odpowiednio do możliwych dostaw 
ze wszystkich dostępnych źródeł. 

§ 5. Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ogra
niczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 
oraz paliw gazowych określają odrębne przepisy. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
30 grudnia 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 grudnia 1999 r. 

w sprawie podatku akcyzowego. 

Na podstawie art~ 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, 
:art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 
lit. a)-c), pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 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, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, 
z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. 
Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, 
poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 
i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, 
poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 
i Nr 95, poz. 1100) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Stawki podatku akcyzowego wymienione 
wart. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-

ku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 
(Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, 
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, 
Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r . 
Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, N'r 137, 
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. 
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, 
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz.1100), zwanej da
lej "ustawą", obniża się, z zastrzeżeniem ust. 2, do wy
sokości określonej w : 

1) załączniku nr 1 - dla wyrobów akcyzowych sprze
dawanych w kraju, z wyłączeniem wyrobów wy
mienionych w poz. 13 i 19 załącznika nr 6 do usta
wy, 




