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Art. 1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach
1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tytule ustawy wyrazy „1999 i 2000” zast´puje si´
wyrazami „1999—2001”;

2) w art. 1 w ust. 2 wyrazy „1999 i 2000” zast´puje si´
wyrazami „1999—2001”;

3) w art. 2 po pkt 13 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14) kontrakcie wojewódzkim — rozumie si´ przez

to kontrakty, o których mowa w ustawie z dnia
12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwo-
ju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).”;

4) w art. 3 w pkt 1 po lit. g) dodaje si´ lit. h) w brzmie-
niu:
„h) od czynnoÊci cywilnoprawnych,”;

5) w art. 4 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Êrodki finansowe pochodzàce ze êróde∏ zagra-

nicznych niepodlegajàce zwrotowi oraz Êrodki
na wspó∏finansowanie programów realizowa-
nych z udzia∏em Êrodków zagranicznych nie-
podlegajàcych zwrotowi,”;

6) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu: 
„Art. 7a. 1. Udzia∏ we wp∏ywach z podatku docho-

dowego od osób fizycznych gmin gór-
niczych, o których mowa w art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
stosowaniu górnictwa w´gla kamien-
nego do funkcjonowania w warunkach
gospodarki rynkowej oraz szczegól-
nych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112),
wynosi 32,6%.

2. Wskaênik, o którym mowa w art. 6
ust. 1, dla gmin górniczych wynosi
0,326.”;

7) w art. 9 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) Êrodki finansowe pochodzàce ze êróde∏ zagra-

nicznych niepodlegajàce zwrotowi oraz Êrodki
na wspó∏finansowanie programów realizowa-
nych z udzia∏em Êrodków zagranicznych nie-
podlegajàcych zwrotowi,”;

8) w art. 12 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Êrodki finansowe pochodzàce ze êróde∏ zagra-

nicznych niepodlegajàce zwrotowi oraz Êrodki
na wspó∏finansowanie programów realizowa-
nych z udzia∏em Êrodków zagranicznych nie-
podlegajàcych zwrotowi,”;

9) w art. 15 w ust. 1 wyrazy „20 dni” zast´puje si´ wy-
razami „14 dni”;

10) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Wp∏ywy z op∏aty skarbowej:

1) z punktów sprzeda˝y znaków op∏aty
skarbowej i urz´dowych blankietów
wekslowych przekazywane sà na ra-
chunek bud˝etu gminy, w siedzibie
której znajduje si´ ten punkt, a z po-
zosta∏ych punktów sprzeda˝y — na
rachunek bud˝etu gminy, na obsza-
rze której znajdujà si´ te punkty,

2) uiszczane gotówkà, wp∏acane sà na
rachunek bud˝etu gminy, na terenie
której ma siedzib´ podmiot, który
przyjà∏ podanie, dokona∏ czynnoÊci
urz´dowej albo wyda∏ zaÊwiadczenie
lub zezwolenie,

3) pobierane przez p∏atnika, wp∏acane
sà przez p∏atnika na rachunek bud˝e-
tu gminy, na terenie której p∏atnik
ma siedzib´,

4) w pozosta∏ych przypadkach wp∏aca-
ne sà na rachunek bud˝etu gminy, na
terenie której po∏o˝ony jest w∏aÊciwy
miejscowo organ podatkowy,

5) które wp∏yn´∏y na rachunki poszcze-
gólnych gmin warszawskich, przeka-
zywane sà na rachunek miasta sto-
∏ecznego Warszawy w terminie do
10 dni.

2. Wp∏ywy z podatku od spadków i daro-
wizn, odprowadzane na rachunek urz´-
du skarbowego, przekazywane sà:
1) w przypadku pobieranego przez p∏at-

nika podatku od spadków i darowizn
z tytu∏u nabycia w∏asnoÊci nierucho-
moÊci, prawa u˝ytkowania wieczy-
stego, w∏asnoÊciowego spó∏dziel-
czego prawa do lokalu mieszkalne-
go, spó∏dzielczego prawa do lokalu
u˝ytkowego oraz wynikajàcych
z przepisów prawa spó∏dzielczego:
prawa do domu jednorodzinnego
i prawa do lokalu w ma∏ym domu
mieszkalnym — na rachunek bud˝e-
tu gminy, na obszarze której jest po-
∏o˝ona nieruchomoÊç, a je˝eli przed-
miotem darowizny sà nieruchomo-
Êci, prawa u˝ytkowania wieczystego,
w∏asnoÊciowe spó∏dzielcze prawa do
lokali mieszkalnych, spó∏dzielcze
w∏asnoÊciowe prawa do lokali u˝yt-
kowych oraz wynikajàce z przepisów
prawa spó∏dzielczego: prawa do do-
mów jednorodzinnych i prawa do lo-
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kali w ma∏ym domu mieszkalnym
po∏o˝one na obszarze ró˝nych gmin
— na rachunek bud˝etu gminy, na
obszarze której ma miejsce zamiesz-
kania (siedzib´) darczyƒca, w dniu
przyj´cia darowizny przez obdaro-
wanego, 

2) je˝eli przedmiotem darowizny sà in-
ne rzeczy lub prawa majàtkowe — na
rachunek bud˝etu gminy, na obsza-
rze której ma miejsce zamieszkania
lub siedzib´ darczyƒca w dniu przy-
j´cia darowizny przez obdarowane-
go, a je˝eli darczyƒca nie ma miejsca
zamieszkania (siedziby) w kraju — na
rachunek bud˝etu gminy, na terenie
której ma miejsce zamieszkania ob-
darowany,

3) w przypadku podatku od spadków,
wp∏ywy przekazywane sà na rachu-
nek bud˝etu gminy, na obszarze któ-
rej po∏o˝one sà przedmioty spadku,
a je˝eli przedmioty spadku po∏o˝one
sà na obszarze ró˝nych gmin — na
rachunek bud˝etu gminy w∏aÊciwej
ze wzgl´du na ostatnie miejsce za-
mieszkania (pobytu) spadkodawcy,
a je˝eli spadkodawca nie mia∏ miej-
sca zamieszkania w kraju — na ra-
chunek bud˝etu gminy, na terenie
której ma miejsce zamieszkania
spadkobierca,

4) w przypadku podatku od spadków
i darowizn od zasiedzenia — na ra-
chunek bud˝etu gminy, na obszarze
której po∏o˝ona jest nieruchomoÊç,
do której przys∏uguje prawo w∏asno-
Êci lub prawo u˝ytkowania wieczy-
stego, a je˝eli przedmiotem zasie-
dzenia sà rzeczy ruchome — na ra-
chunek bud˝etu gminy, na obszarze
której ma miejsce zamieszkania na-
bywca,

5) w pozosta∏ych przypadkach — na ra-
chunek miasta sto∏ecznego Warsza-
wy.”;

11) po art. 16 dodaje si´ art. 16a w brzmieniu:
„Art. 16a. 1. Wp∏ywy z podatku od czynnoÊci cywil-

noprawnych sà odprowadzane:
1) od czynnoÊci cywilnoprawnych, któ-

rych przedmiotem jest nierucho-
moÊç, prawo u˝ytkowania wieczy-
stego, w∏asnoÊciowe spó∏dzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego,
spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝yt-
kowego oraz wynikajàce z przepi-
sów prawa spó∏dzielczego: prawo
do domu jednorodzinnego i prawo
do lokalu w ma∏ym domu mieszkal-
nym — na rachunek bud˝etu gminy
w∏aÊciwej ze wzgl´du na po∏o˝enie
nieruchomoÊci,

2) od umowy spó∏ki — na rachunek bu-
d˝etu gminy, na obszarze której
spó∏ka ma siedzib´,

3) od umów sprzeda˝y rzeczy i pozo-
sta∏ych praw majàtkowych —  na ra-
chunek bud˝etu gminy w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania
lub siedzib´ nabywcy, a je˝eli jedy-
nie zbywca ma miejsce zamieszka-
nia lub siedzib´ w kraju — na rachu-
nek bud˝etu gminy w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania
lub siedzib´ zbywcy, je˝eli zaÊ ̋ adna
ze stron nie ma miejsca zamieszka-
nia lub siedziby w kraju — wed∏ug
miejsca dokonania czynnoÊci,

4) od umowy sprzeda˝y przedsi´bior-
stwa albo jego zorganizowanej cz´-
Êci — na rachunek bud˝etu gminy,
na obszarze której znajduje si´ sie-
dziba tego przedsi´biorstwa albo je-
go zorganizowana cz´Êç,

5) od pozosta∏ych czynnoÊci cywilno-
prawnych — na rachunek bud˝etu
gminy, na obszarze której po∏o˝ony
jest w∏aÊciwy miejscowo urzàd skar-
bowy.

2. Wp∏ywy z podatku od czynnoÊci cywil-
noprawnych, o których mowa w ust. 1,
na obszarze gmin warszawskich sà od-
prowadzane na rachunek bud˝etu mia-
sta sto∏ecznego Warszawy.

3. P∏atnicy przekazujà pobrany podatek
od czynnoÊci cywilnoprawnych na wy-
odr´bniony rachunek urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwego ze wzgl´du na sie-
dzib´ podatnika.”;

12) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. Cz´Êç oÊwiatowà subwencji ogólnej, po

odliczeniu kwoty rezerwy, o której mowa
w art. 34 ust. 2, rozdziela si´ mi´dzy po-
szczególne gminy, powiaty i wojewódz-
twa wed∏ug zasad ustalonych, w drodze
rozporzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw oÊwiaty i wychowania, po za-
si´gni´ciu opinii reprezentacji jednostek
samorzàdu terytorialnego, z uwzgl´dnie-
niem typów i rodzajów szkó∏ prowadzo-
nych przez jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, stopni awansu zawodowego na-
uczycieli oraz liczby uczniów w tych szko-
∏ach.”;

13) w dziale IV tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie:

„Zasady ustalania cz´Êci drogowej subwencji
ogólnej dla powiatów i województw oraz dotacji
celowej na finansowanie dróg publicznych w gra-
nicach miasta sto∏ecznego Warszawy”;

14) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. 1. Kwot´ przeznaczonà dla powiatów

i województw na cz´Êç drogowà sub-
wencji ogólnej zwiàzanà z budowà, mo-
dernizacjà, utrzymaniem, zarzàdzaniem
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i ochronà dróg wojewódzkich, powiato-
wych oraz dróg powiatowych i krajo-
wych w granicach miast na prawach
powiatu, z wyjàtkiem autostrad i dróg
ekspresowych, oraz na dotacj´ celowà
dla miasta sto∏ecznego Warszawy usta-
la si´ w wysokoÊci 60% kwoty ustalonej
na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg
publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150,
poz. 983 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136).

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odli-
cza si´ 10% na rezerw´ cz´Êci drogowej
subwencji ogólnej, przeznaczonà wy-
∏àcznie na finansowanie inwestycji roz-
pocz´tych przed dniem 1 stycznia
1999 r.

3. Rezerwà, o której mowa w ust. 2, dys-
ponuje minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych po zasi´gni´ciu
opinii ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu oraz reprezentacji jednostek
samorzàdu terytorialnego.

4. Kwot´ dotacji celowej dla miasta sto-
∏ecznego Warszawy, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o finansowaniu
dróg publicznych, ustala si´ w wysoko-
Êci 3,5% kwoty, o której mowa w ust. 1,
pomniejszonej o rezerw´, o której mo-
wa w ust. 2.”;

15) w art. 38 w ust. 3 po pkt 2 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:
„3) kwot´ cz´Êci drogowej subwencji ogólnej, ob-

liczonà dla powiatów le˝àcych na obszarze po-
wiatów dzielonych, dzieli si´ mi´dzy nowe po-
wiaty wed∏ug zasad, o których mowa
w art. 37.”;

16) w art. 41 w ust. 1 po pkt 5 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
„6) cz´Êç wyrównawczà dla powiatów i woje-

wództw — w dwunastu równych ratach mie-
si´cznych, w terminie do 15 dnia ka˝dego mie-
siàca.”;

17) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. 1. Je˝eli w wyniku kontroli, przeprowa-

dzonej przez upowa˝nione organy, zo-
stanie stwierdzone, ̋ e w sprawozdaniu,
wniosku lub informacji, o których mo-
wa odpowiednio w art. 21 ust. 4, art. 25
ust. 2 lub art. 26 ust. 2, zosta∏y podane
nieprawdziwe dane i gmina otrzyma∏a
cz´Êci subwencji ogólnej, wymienione
w art. 21, art. 25 lub art. 26, w kwocie
wy˝szej od nale˝nej lub dokona∏a
wp∏at, o których mowa w art. 23,
w kwocie ni˝szej ni˝ nale˝na, minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych zmniejsza kwot´ nale˝nej gminie
cz´Êci subwencji ogólnej, zmniejszajàc
lub wstrzymujàc kolejne raty tej cz´Êci
subwencji ogólnej o odpowiednie kwo-

ty, wraz z przypadajàcymi od nich od-
setkami w wysokoÊci ustalonej jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych, chyba ˝e gmi-
na dokona wczeÊniej zwrotu nienale˝-
nie otrzymanych kwot wraz z odsetka-
mi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych zawiadamia w∏aÊciwà re-
gionalnà izb´ obrachunkowà o zmniej-
szeniu kwoty nale˝nej gminie cz´Êci
subwencji ogólnej, o której mowa
w ust. 1.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, uzy-
skane przez gmin´ nienale˝nie:
1) w odniesieniu do kwot ustalonych

na rok bud˝etowy — podlegajà zwro-
towi do bud˝etu paƒstwa i tworzà re-
zerw´ przeznaczonà na pomoc gmi-
nom w przypadkach losowych, którà
dysponuje minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych, z za-
strze˝eniem ust. 6,

2) za lata poprzedzajàce rok bud˝etowy
— podlegajà zwrotowi do bud˝etu
paƒstwa.

4. Kwoty uzyskane nienale˝nie przez jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego przy
ustalaniu cz´Êci oÊwiatowej subwencji,
o której mowa w art. 34 ust. 1, podlega-
jà zwrotowi do bud˝etu paƒstwa
i zwi´kszajà kwot´ rezerwy, o której
mowa w art. 34 ust. 2.

5. Odsetki od kwot nienale˝nie uzyska-
nych przez jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, o których  mowa w ust. 1:
1) nalicza si´ poczàwszy od nast´pne-

go dnia:
a) po dniu, w którym nastàpi∏o obcià-

˝enie rachunku bankowego bu-
d˝etu paƒstwa na podstawie pole-
cenia przelewu z tytu∏u ka˝dej ko-
lejnej zawy˝onej raty odpowied-
niej cz´Êci subwencji ogólnej,
o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1
i 3,

b) po otrzymaniu na rachunek bu-
d˝etu paƒstwa ka˝dej kolejnej za-
ni˝onej raty wp∏aty, o której mowa
w art. 23,

2) nalicza si´ do dnia:
a) zwrotu na rachunek bud˝etu paƒ-

stwa nienale˝nej kwoty odpo-
wiedniej cz´Êci subwencji, o której
mowa w pkt 1 lit. a),

b) potràcenia nienale˝nej kwoty z ko-
lejnych rat subwencji,

c) obcià˝enia rachunku gminy na
podstawie polecenia przelewu
z tytu∏u brakujàcej wp∏aty, o której
mowa w pkt 1 lit. b),

3) w przypadku gdy odsetki od niena-
le˝nych kwot, o których mowa
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w ust. 1, zosta∏y naliczone przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych, gmina jest obowià-
zana do samodzielnego naliczania
odsetek, poczàwszy od nast´pnego
dnia po dniu wydania decyzji, do
dnia zap∏aty.

6. Odsetki od kwot nienale˝nie uzyska-
nych przez gminy, o których mowa
w ust. 1, podlegajà odprowadzeniu do
bud˝etu paƒstwa.

7. Do odsetek od kwot uzyskanych niena-
le˝nie przez gminy, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 48 § 1
i art. 67 ustawy — Ordynacja podatko-
wa.

8. Umarzanie odsetek, rozk∏adanie na ra-
ty i odraczanie terminu p∏atnoÊci nale-
˝y do kompetencji ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych.

9. Decyzja o zwrocie nienale˝nej kwoty
cz´Êci subwencji ogólnej lub zwi´ksze-
niu zani˝onej wp∏aty, o których mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç wydana po up∏y-
wie 5 lat, liczàc od koƒca roku bud˝eto-
wego, za który sporzàdzono sprawoz-
danie z wykonania bud˝etu gminy, za-
wierajàce dane stanowiàce podstaw´
do wyliczenia subwencji.

10. Je˝eli w przypadkach, o których mowa
w ust. 1, jednostka samorzàdu teryto-
rialnego otrzyma cz´Êci subwencji
ogólnych, o których mowa w art. 21,
art. 25 lub art. 26, w kwocie ni˝szej od
nale˝nej lub dokona wp∏at, o których
mowa w art. 23, w kwocie wy˝szej od
nale˝nej — gminie nie przys∏uguje
zwi´kszenie odpowiednich cz´Êci sub-
wencji ogólnych lub zmniejszenie kwo-
ty wp∏aty.”;

18) w dziale VII tytu∏ rozdzia∏u 1 otrzymuje brzmienie:

„Zasady ogólne udzielania dotacji na dofinanso-
wanie zadaƒ w∏asnych realizowanych przez jed-
nostki samorzàdu terytorialnego”;

19) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego

mogà otrzymaç dotacj´ z bud˝etu paƒ-
stwa na dofinansowanie zadaƒ w∏a-
snych, obj´tych kontraktem wojewódz-
kim.

2. Jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà otrzymywaç dotacje z bud˝etu
paƒstwa na zadania, o których mowa
w art. 29 ustawy o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego.

3. Ârodki finansowe pochodzàce ze êróde∏
zagranicznych niepodlegajàce zwroto-
wi oraz Êrodki na wspó∏finansowanie
programów realizowanych z udzia∏em
Êrodków zagranicznych niepodlegajà-
cych zwrotowi sà przekazywane przez
wojewodów, chyba ˝e umowa mi´dzy-

narodowa wymaga ustanowienia dla
dystrybucji tych Êrodków agencji p∏at-
niczej w postaci odr´bnej od admini-
stracji rzàdowej paƒstwowej osoby
prawnej.

4. Programy i Êrodki, o których mowa
w ust. 3, sà ka˝dorazowo wykazywane
w kontrakcie w formie za∏àcznika — ja-
ko materia∏ informacyjny. Informacja ta
podlega opublikowaniu w wojewódz-
kim dzienniku urz´dowym, tak˝e
w przypadku, gdy kontrakt nie zosta∏
zawarty.

5. Przepis ust. 3 nie narusza zasad przeka-
zywania dotacji okreÊlonych w odr´b-
nych ustawach.”;

20) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do czasu podpisania kontraktów wojewódz-

kich, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca 2001 r., z bu-
d˝etu paƒstwa mogà byç udzielane dotacje ce-
lowe na dofinansowanie inwestycji realizowa-
nych przez jednostki samorzàdu terytorialnego
jako zadanie w∏asne.”;

21) w dziale VII po rozdziale 5 dodaje si´ rozdzia∏ 6
w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 6

Zasady przekazywania dotacji celowej na finanso-
wanie dróg publicznych w granicach miasta sto-

∏ecznego Warszawy

Art. 56a. Dotacj´ celowà, o której mowa w art. 36
ust. 4, w∏aÊciwy wojewoda przekazuje
w dwunastu równych ratach miesi´cz-
nych, w terminie do 25 dnia ka˝dego mie-
siàca.”;

22) po art. 61 dodaje si´ art. 61a w brzmieniu:
„Art. 61a. 1. W 2001 r. jednostki samorzàdu teryto-

rialnego mogà zmieniç przeznaczenie
dotacji celowych otrzymanych z bu-
d˝etu paƒstwa na realizacj´ zadaƒ
w∏asnych. Zmiana przeznaczenia nie
mo˝e przekroczyç 15% planowanej
kwoty dotacji. Art. 93 ustawy o finan-
sach publicznych i art. 44 ust. 6 i 7 ni-
niejszej ustawy nie stosuje si´.

2. Zmian w przeznaczeniu dotacji celo-
wych, o których mowa w ust. 1, w tym
przesuni´ç mi´dzy dzia∏ami, mo˝e do-
konywaç zarzàd jednostki samorzàdu
terytorialnego po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii komisji w∏aÊciwej do spraw
bud˝etu.”

Art. 2. Ilekroç w przepisach jest mowa o ustawie
o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w la-
tach 1999 i 2000, rozumie si´ przez to ustaw´ o docho-
dach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach
1999—2001.

Art. 3. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzà-
dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
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Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i Nr 91,
poz. 1009) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Gminy, zwiàzki mi´dzygminne, stowarzyszenia
gmin mogà sobie wzajemnie bàdê innym jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego udzielaç
pomocy, w tym pomocy finansowej.”

Art. 4. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101,
poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704,
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770
i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150,
poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88,
poz. 983) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1:
a) w pkt 4 skreÊla si´ wyrazy „oraz budowle wyko-

rzystywane wy∏àcznie na potrzeby lotnisk, por-
tów morskich  i rzecznych”,

b) skreÊla si´ pkt 5,
c) skreÊla si´ pkt 12;

2) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. W roku podatkowym 2001 wysokoÊç

stawki podatku od nieruchomoÊci,
którà okreÊla rada gminy, nie mo˝e
przekroczyç rocznie — od budowli
wykorzystywanych bezpoÊrednio do
wytwarzania energii elektrycznej lub
ciep∏a, linii elektroenergetycznych
przesy∏owych i rozdzielczych, rurocià-
gów i przewodów sieci rozdzielczej
gazów, ciep∏a, paliw i wody, od bu-
dowli s∏u˝àcych do odprowadzania
i oczyszczania Êcieków — 1% ich war-
toÊci ustalonej na dzieƒ 1 stycznia da-
nego roku podatkowego, stanowiàcej
podstaw´ obliczenia amortyzacji
w tym roku, a w przypadku budowli
ca∏kowicie zamortyzowanych — ich
wartoÊç z dnia 1 stycznia roku, w któ-
rym dokonano ostatniego odpisu
amortyzacyjnego.

2. Je˝eli obowiàzek podatkowy od bu-
dowli, o których mowa w ust. 1, po-
wsta∏ w ciàgu roku podatkowego —
podstaw´ opodatkowania stanowi war-
toÊç ustalona do obliczania amortyzacji
na dzieƒ powstania obowiàzku podat-
kowego.

3. Je˝eli od budowli, o których mowa
w ust. 1, nie dokonuje si´ odpisów
amortyzacyjnych — podstaw´ opodat-
kowania stanowi ich wartoÊç rynkowa
okreÊlona przez podatnika.

4. Je˝eli podatnik nie okreÊli∏ wartoÊci bu-
dowli, o których mowa w ust. 1, lub po-
da∏ wartoÊç nie odpowiadajàcà warto-
Êci rynkowej, organ podatkowy powo∏a
bieg∏ego, który ustali t´ wartoÊç.

W przypadku gdy podatnik nie okreÊli∏
wartoÊci budowli, o których mowa
w ust. 1, lub wartoÊç ustalona przez bie-
g∏ego jest wy˝sza co najmniej o 33% od
wartoÊci okreÊlonej przez podatnika,
koszty ustalenia wartoÊci przez bieg∏e-
go ponosi podatnik.”

Art. 5. W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lo-
kali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r.
Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5,
poz. 67, Nr 83, poz. 946 i Nr 88, poz. 988) w art. 45:

1) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
ust. 4a” i wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 4b”;

2) skreÊla si´ ust. 4a i 4b.

Art. 6. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospoda-
rowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒ-
stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90,
poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509
i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) skreÊla
si´ art. 28.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756,
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116,
z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700,
Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236
i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 18, poz. 230) w art. 25 po ust. 2 dodaje si´
ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ârodki z bud˝etu paƒstwa na sk∏adki wymienio-
ne w ust. 1 pkt 2 i 5 otrzymujà jednostki samorzà-
du terytorialnego jako dotacje celowe na zadania
z zakresu administracji rzàdowej.”

Art. 8. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155,
poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz.
306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i
Nr 91, poz. 1009) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmie-
niu:

„Art. 7a. Powiaty, zwiàzki i stowarzyszenia powia-
tów mogà sobie wzajemnie bàdê innym
jednostkom samorzàdu terytorialnego
udzielaç pomocy, w tym pomocy finanso-
wej.”

Art. 9. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155,
poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 550
i 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985 i Nr 91, poz. 1009)
po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. Województwa mogà sobie wzajemnie bàdê
innym jednostkom samorzàdu terytorialne-
go udzielaç pomocy, w tym pomocy finanso-
wej.”

Art. 10. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce admini-
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stracj´ publicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136,
Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239 i Nr 52, poz. 632)
w art. 19f w ust. 1 i 2 po wyrazach „w 2000 r.” dodaje
si´ wyrazy „i 2001 r.”

Art. 11. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,
poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118)
w art. 114 w ust. 4 po wyrazie „Zak∏ad” skreÊla si´ wy-
razy „nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieru-
chomoÊci,”.

Art. 12. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136
i Nr 48, poz. 550) po art. 117 dodaje si´
art. 117a w brzmieniu:

„Art. 117a. Z bud˝etu jednostek samorzàdu terytorial-
nego mo˝e byç udzielana pomoc rzeczo-
wa lub finansowa innym jednostkom sa-
morzàdu terytorialnego.”

Art. 13. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia-
nie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136)
w art. 71 w zdaniu wst´pnym oraz w zdaniu koƒco-

wym wyrazy „1999 i 2000” zast´puje si´ wyrazami 
„1999—2001”.

Art. 14. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550) w art. 14:

1) w ust. 2 po wyrazach „planów finansowych” doda-
je si´ wyrazy „oraz zasad i kryteriów rozdzia∏u
Êrodków”;

2) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio do

planu finansowego Êrodka specjalnego, o ja-
kim mowa w art. 47b ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach losowych, zak∏adach wzajem-
nych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r.
Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155,
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9,
poz. 117 i Nr 70, poz. 816).”

Art. 15. Zadania starosty, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 i Nr 86, poz. 958), reali-
zowane jako zadania w∏asne, w roku 2001 finansowa-
ne sà w formie dotacji celowych z bud˝etu paƒstwa.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 paêdziernika 2000 r.

w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.

Na podstawie art. 32 ust. 3 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, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Maksymalny udzia∏ gazu importowanego
z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do ca∏kowi-
tej wielkoÊci gazu importowanego w danym roku, nie
mo˝e byç wy˝szy ni˝:

1) 88% — w latach 2001—2002,

2) 78% — w latach 2003—2004,

3) 72% — w latach 2005—2009,

4) 70% — w latach 2010—2014,

5) 59% — w latach 2015—2018,

6) 49% — w latach 2019—2020.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do przed-
si´biorstw energetycznych, którym b´dà wydawane
koncesje na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie obrotu hurtowego gazem ziemnym z zagra-
nicà.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do gazu wydoby-
wanego w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.

§ 2. 1. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

2. Przepis § 1 ust. 3 obowiàzuje do dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


