
Na podstawie art. 20a ust. 6 ustawy z dnia 19 paê-
dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami
rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299
i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349
i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 12,
poz. 136) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wysokoÊç zobowiàzania Agencji W∏asnoÊci Rolnej

Skarbu Paƒstwa, zwanej dalej „Agencjà”, wobec
bud˝etu paƒstwa, stanowiàcego równowartoÊç
cz´Êci sumy kwot odsetek i rat kapita∏owych obli-
gacji restrukturyzacyjnych, wyemitowanych przez
Ministra Finansów na podstawie ustawy bud˝eto-
wej na rok 1996 w celu zwi´kszenia funduszy w∏a-
snych i rezerw Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej
Spó∏ka Akcyjna, z przeznaczeniem na restruktury-
zacj´ zad∏u˝enia Agencji,

2) terminy dokonywania wp∏at z tytu∏u zobowiàzania,
o którym mowa w pkt 1, zwanych dalej „wp∏ata-
mi”, pokrywanych z przychodów okreÊlonych
w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 paêdziernika
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57,
poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268,
Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54,
poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70
i Nr 12, poz. 136), zwanej dalej “ustawà”,

3) organ w∏aÊciwy do poboru wp∏at, o których mowa
w pkt 2.

§ 2. 1. Ustala si´ wysokoÊç zobowiàzania Agencji
wobec bud˝etu paƒstwa z tytu∏u, o którym mowa w § 1
pkt 1, w kwocie 965.810.000 z∏, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W roku, w którym zostanie zakoƒczony wykup
ca∏oÊci emisji obligacji restrukturyzacyjnych, o których
mowa w § 1 pkt 1, kwota okreÊlona w ust. 1 mo˝e ulec
obni˝eniu lub podwy˝szeniu do kwoty odpowiadajàcej
faktycznie poniesionym wydatkom z bud˝etu paƒstwa
na wykup tych obligacji.

3. Od dnia 1 stycznia 2002 r. Agencja jest obowià-
zana dokonywaç rocznych wp∏at na pokrycie zobowià-
zania, o którym mowa w ust. 1, w wysokoÊci 30% wp∏y-
wów pieni´˝nych uzyskiwanych z tytu∏u przychodów
okreÊlonych w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy, z zastrze˝e-
niem ust. 4.

4. W roku, w którym pozosta∏a do uiszczenia z tytu-
∏u zobowiàzania kwota jest ni˝sza od 30% wp∏ywów pie-
ni´˝nych Agencji z tytu∏ów okreÊlonych w art. 20 ust. 2
ustawy, wp∏ata stanowi ró˝nic´ pomi´dzy kwotà zobo-
wiàzania a sumà wp∏at dokonanych na jego poczet.

§ 3. 1. Agencja dokonuje wp∏at, o których mowa
w § 2 ust. 3, do dnia 30 czerwca roku nast´pujàcego po
roku, za który nale˝y dokonaç wp∏aty.

2. Organem w∏aÊciwym dla poboru nale˝noÊci,
o której mowa w § 2 ust. 1, jest minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych.

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

Minister Finansów: w z. J. Bauc
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404
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 kwietnia 2000 r.

w sprawie wysokoÊci zobowiàzania Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa wobec bud˝etu paƒstwa, 
terminów wp∏at oraz organu w∏aÊciwego do ich poboru.

405
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie trybu przeprowadzania post´powania wyjaÊniajàcego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykony-
wania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.

Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110,
poz. 1255) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rzecznik dyscyplinarny niezw∏ocznie po
otrzymaniu polecenia kierownika urz´du wydaje posta-
nowienie o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego.

2. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania wyja-
Êniajàcego rzecznik dyscyplinarny niezw∏ocznie dor´-
cza funkcjonariuszowi celnemu, którego ono dotyczy.

3. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania wyja-
Êniajàcego powinno zawieraç w szczególnoÊci:

1) stopieƒ, imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe
rzecznika dyscyplinarnego,

2) stopieƒ, imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe
funkcjonariusza celnego, którego post´powanie
wyjaÊniajàce dotyczy,

3) zwi´z∏y opis okolicznoÊci mogàcych Êwiadczyç
o naruszeniu przez funkcjonariusza celnego obo-
wiàzku s∏u˝bowego,

4) informacj´ o przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi
celnemu uprawnieniach zwiàzanych z wszcz´ciem
post´powania wyjaÊniajàcego.


