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605009 Obiekty magazynowe (w tym tak˝e koszty zle-
conego opracowania dokumentacji technicz-
nej oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ pro-
jektowych dotyczàcych tych inwestycji)

605010 Obiekty socjalno-bytowe (w tym tak˝e koszty
zleconego opracowania dokumentacji tech-
nicznej oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ
projektowych dotyczàcych tych inwestycji)

605011 Pozosta∏e budowle (w tym tak˝e koszty zleco-
nego opracowania dokumentacji technicznej
oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ projekto-
wych dotyczàcych tych inwestycji)

605012 Obiekty stra˝nic dla jednostek ochrony prze-
ciwpo˝arowej

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud˝etowych

606001 Systemy rakietowe 
606002 Cz´Êci zamienne do systemów rakietowych 
606003 Pociski rakietowe (broƒ konwencjonalna)
606004 Cz´Êci zamienne do pocisków rakietowych
606005 Samoloty
606006 Cz´Êci zamienne do samolotów
606007 Sprz´t artyleryjski
606008 Cz´Êci zamienne do sprz´tu artyleryjskiego
606009 Pojazdy bojowe
606010 Cz´Êci zamienne do pojazdów bojowych
606011 Sprz´t in˝ynieryjny oraz kolejowy dla celów

wojskowych
606012 Cz´Êci zamienne do sprz´tu in˝ynieryjnego

i kolejowego dla celów wojskowych
606013 Uzbrojenie i broƒ ma∏okalibrowa
606014 Cz´Êci zamienne do uzbrojenia i broni ma∏oka-

librowej

606015 Pojazdy transportowe i pojazdy o przeznacze-
niu innym ni˝ bojowe

606016 Cz´Êci zamienne do pojazdów transportowych
i pojazdów o przeznaczeniu innym ni˝ bojowe

606017 Okr´ty i pomocnicze jednostki p∏ywajàce
606018 Cz´Êci zamienne do okr´tów i pomocniczych

jednostek p∏ywajàcych
606019 Sprz´t elektroniczny i ∏àcznoÊci
606020 Cz´Êci zamienne do sprz´tu elektronicznego

i ∏àcznoÊci
606021 Pozosta∏e Êrodki trwa∏e, dla których odpisy

amortyzacyjne — stosownie do odr´bnych
przepisów — nie sà dokonywane jednorazowo

606022 Sprz´t medyczny oraz cz´Êci zamienne do te-
go sprz´tu

606023 Wydatki towarzyszàce zakupom uzbrojenia
i sprz´tu (w dziale — Obrona narodowa) zwià-
zane z programami technicznej modernizacji
Si∏ Zbrojnych.

622 Dotacje celowe z bud˝etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych

622001 Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
na finansowanie inwestycji mieszkaniowych

622002 Dotacja dla samodzielnych publicznych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej na finansowanie inwe-
stycji, w tym zakupu wysokospecjalistycznej
aparatury i sprz´tu medycznego

622003 Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na finansowanie
inwestycji budowlanych

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach 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) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
27 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad,
trybu i terminów opracowania materia∏ów do projektu
bud˝etu paƒstwa na rok 2001 (Dz. U. Nr 37, poz. 417)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dysponenci opracowujà projekty swoich bud˝e-
tów w uk∏adzie klasyfikacji bud˝etowej usta-
lonej:
1) rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia

18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji do-

chodów i wydatków bud˝etowych oraz in-
nych przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39,
poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297
i Nr 81, poz. 356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91
i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194,
Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9,
poz. 33 i Nr 66, poz. 286, z 1995 r. Nr 29,
poz. 148 i Nr 153, poz. 783, z 1996 r. Nr 37,
poz. 162 i Nr 116, poz. 556, z 1997 r. Nr 22,
poz. 116, Nr 100, poz. 626 i Nr 151, poz. 999,
z 1998 r. Nr 161, poz. 1081 oraz z 1999 r. Nr 78,
poz. 880), wed∏ug formularzy wymienionych
w § 5 niniejszego rozporzàdzenia,

2) rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia
23 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji cz´-
Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dyspo-
nentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880),
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 lipca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i terminów opracowania materia∏ów 
do projektu bud˝etu paƒstwa na rok 2001.
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3) rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia
18 lipca 2000 r. w sprawie szczegó∏owej klasy-
fikacji dochodów i wydatków oraz przycho-
dów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688), we-
d∏ug formularzy wymienionych w § 6 niniej-
szego rozporzàdzenia.”

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

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

690

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 lipca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us∏ug 
oraz podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug 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 i 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 1999 r. w sprawie wzoru deklaracji podatko-
wych dla podatku od towarów i us∏ug oraz podatku ak-
cyzowego (Dz. U. Nr 106, poz. 1207) § 3 otrzymuje
brzmienie:

„§ 3. W okresie do dnia 30 wrzeÊnia 2000 r., nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ do wyczerpania nak∏adu, mogà
byç równie˝ stosowane wzory deklaracji po-
datkowej dla podatku od towarów i us∏ug,
wraz z objaÊnieniami, oraz dla podatku akcy-
zowego, okreÊlone rozporzàdzeniem Ministra
Finansów z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie
wzoru deklaracji podatkowych dla podatku
od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego
(Dz. U. Nr 77, poz. 510).”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 7 lipca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania oraz sposobu organizacji 
stra˝y ochrony kolei.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96,
poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 84,
poz. 934) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 9 wrzeÊnia 1998 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania oraz sposobu organi-

zacji stra˝y ochrony kolei (Dz. U. Nr 121, poz. 799) skre-
Êla si´ § 4.

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski


