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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 1999 r.
w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

Na podstawie art. 29i ustawy z dnia 19 listopada
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:
§ 1. 1. Wprowadza się dla Głównego Inspektoratu
Kolejowego Dozoru Technicznego oraz okręgowych inspektoratów kolejowego dozoru technicznego, jako
obowiązujące, zasady gospodarki finansowej organów
dozoru technicznego, określone w rozdziale 3a ustawy
z dnia 19 listopada 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), zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 2.

o

2. Plan finansowy oraz wynik finansowy, którym
mowa wart. 29c i 29f ustawy, zatwierdza minister wła
ściwy do spraw transportu.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
1 kwietnia 1999 r.

życie

z dniem
'

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 1999 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135,
poz. 912) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1:
a) lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych zgodnie z Klasyfikacją
rodzajową środków trwałych Głównego
Urzędu Statystycznego do grupy 1 podgrup

dzenia działalności badawczej, informatycznej oraz projektowej, podgrupy 13 oraz do
grupy 2 podgrup 20 i 22-24, podgrupy 25
rodzaju 258, podgrup 26 i 27, podgrupy 29
rodzajów 293 i 296,"
:
b) po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:
"d) zakup wartości niematerialnych i prawnych,
będących licencjami, patentami, programami komputerowymi oraz prawami z rejestracji topografii układów scalonych, nadający
mi się do gospodarczego wykorzystania
w dniu przyjęcia ich do używania,";
2) w § 4 w pkt 5 po wyrazach "określonych w sekcjach
JiK KWiU" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem działu
72, działu 73 grupy 73.1 oraz działu 74 grupy 74.3."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

10 i 11, podgrupy 12 rodzajów 123 i 129 w zakresie obiektów przeznaczonych do prowa-

życie

po

upływie

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 lutego 1999 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy zgłoszeń identy-

fikacyjnych,
dzenia.

stanowiące załączniki

nr 1-3 do

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia
21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników (Monitor Polski Nr 68, poz. 766).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
1 marca 1999 r.

życie

z dniem

rozporzą

Minister Finansów: w z. J. Bauc

