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2) kosztem uzyskania przychodów fi-
nansujàcego jest zap∏acone osobie
trzeciej dyskonto lub wynagrodze-
nie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
op∏aty ponoszone przez korzystajàcego
na rzecz osoby trzeciej stanowià przy-
chód finansujàcego w dniu wymagal-
noÊci zap∏aty.

Art. 17l. Do opodatkowania stron umowy zawartej
na czas nieoznaczony lub na czas oznaczo-
ny, lecz niespe∏niajàcej warunków, okre-
Êlonych w art. 17b ust. 1 pkt 2 lub
art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje si´
przepisy, o których mowa w art. 12—16,
dla umów najmu i dzier˝awy.”

Art. 3. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku 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, z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r.
Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12,
poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639,
Nr 80, poz. 858 i Nr 90, poz. 995) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) mo˝e okreÊliç przypadki, gdy przyj´cie przez

podatnika w odp∏atne u˝ywanie Êrodków trwa-
∏ych nale˝àcych do osób trzecich mo˝e byç
traktowane na równi z zakupem tych Êrodków,

oraz mo˝e okreÊliç zasady zwrotu ró˝nicy tego
podatku,”;

2) w art. 25:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) samochodów osobowych oraz innych samo-
chodów o dopuszczalnej ∏adownoÊci do
500 kg, z wyjàtkiem przypadków, gdy od-
przeda˝ lub oddanie w odp∏atne u˝ywanie
na podstawie umów leasingu tych samocho-
dów stanowi przedmiot dzia∏alnoÊci podat-
nika,”

b) w ust. 2 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) wydatków na nabycie towarów celem odda-

nia w odp∏atne u˝ywanie na podstawie
umów leasingu, je˝eli zgodnie z przepisami
podatku dochodowego odpisów amortyza-
cyjnych dokonuje korzystajàcy.”

Art. 4. Do umów najmu lub dzier˝awy rzeczy lub
praw majàtkowych oraz umów o podobnym charakte-
rze zawartych przed dniem 1 paêdziernika 2001 r. sto-
suje si´ odpowiednio przepisy ustaw wymienionych
w art. 1 albo w art. 2 w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 paêdziernika 2001 r. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdzier-
nika 2001 r. i ma zastosowanie do umów zawartych po-
czynajàc od tego dnia, z wyjàtkiem przepisów art. 1
pkt 5 lit. a) tiret drugie i pkt 8 oraz art. 2 pkt 1, 3 i pkt 5
lit. a) tiret drugie, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urzàdzeƒ nad wodami 
oraz klas wód Êródlàdowych ˝eglownych.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia
24 paêdziernika 1974 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 38,
poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201,
z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77,
poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133,
poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,

poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747
i Nr 100, poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
5 sierpnia 1977 r. w sprawie granic wód, linii brzegu,
urzàdzeƒ nad wodami oraz klas wód Êródlàdowych ˝e-
glownych (Dz. U. Nr 26, poz. 110, z 1982 r. Nr 29,
poz. 203 i z 1994 r. Nr 98, poz. 477) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w tytule rozporzàdzenia skreÊla si´ wyraz „klas”;
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2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Wody Êródlàdowe ̋ eglowne okreÊla za∏àcznik

nr 2 do rozporzàdzenia.”;

3) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia;

4) skreÊla si´ za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 11 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1151)

WODY ÂRÓDLÑDOWE ˚EGLOWNE

1) rzeka Biebrza od ujÊcia Kana∏u Augustowskiego do
ujÊcia do rzeki Narwi,

2) rzeka Brda od po∏àczenia z Kana∏em Bydgoskim
w miejscowoÊci Bydgoszcz do ujÊcia do rzeki Wis∏y,

3) rzeka Bug od ujÊcia rzeki Muchawiec do ujÊcia do
rzeki Narwi,

4) jezioro Dàbie do granicy z morskimi wodami we-
wn´trznymi,

5) Kana∏ Augustowski od po∏àczenia z rzekà Biebrzà
do granicy Paƒstwa, wraz z jeziorami znajdujàcymi
si´ na trasie tego Kana∏u,

6) Kana∏ Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora
Bart´˝ek, wraz z jeziorem Bart´˝ek,

7) Kana∏ Bydgoski,

8) Kana∏ Elblàski od jeziora Druzno do jeziora Jeziorak
i jeziora Szelàg Wielki, wraz z tymi jeziorami i jezio-
rami na trasie Kana∏u, oraz szlak boczny ˝eglowny
w kierunku miejscowoÊci Zalewo od jeziora Jezio-
rak do jeziora Ewingi w∏àcznie,

9) Kana∏ Gliwicki wraz z Kana∏em K´dzierzyƒskim,

10) Kana∏ Jagielloƒski od po∏àczenia z rzekà Elblàg do
rzeki Nogat,

11) Kana∏ ¸àczaƒski,

12) Kana∏ Âlesiƒski wraz z jeziorami na jego trasie oraz
jezioro Gop∏o,

13) Kana∏ ˚eraƒski,

14) rzeka Martwa Wis∏a od rzeki Wis∏y w miejscowoÊci
Przegalina do granicy z morskimi wodami we-
wn´trznymi,

15) rzeka Narew od ujÊcia rzeki Biebrzy do ujÊcia do
rzeki Wis∏y wraz z Jeziorem Zegrzyƒskim,

16) rzeka Nogat od rzeki Wis∏y do ujÊcia do Zalewu Wi-
Êlanego,

17) rzeka Noteç (górna) od jeziora Gop∏o do po∏àczenia
z Kana∏em Górnonoteckim, Kana∏ Górnonotecki
oraz rzeka Noteç (dolna) od po∏àczenia z Kana∏em
Bydgoskim do ujÊcia do rzeki Warty,

18) rzeka Nysa ¸u˝ycka od miejscowoÊci Gubin do uj-
Êcia do rzeki Odry,

19) rzeka Odra od miejscowoÊci Racibórz do po∏àcze-
nia z rzekà Odrà Wschodnià, która przechodzi od
Przekopu Klucz-Ustowo w rzek´ Regalic´, wraz z tà
rzekà do jeziora Dàbie i bocznymi odga∏´zieniami,
oraz szlak boczny rzeki Odry od Êluzy Opatowice do
Âluzy Miejskiej w miejscowoÊci Wroc∏aw,

20) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowoÊci Wi-
duchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy mor-
skich wód wewn´trznych, wraz z bocznymi odga∏´-
zieniami, oraz Przekop Klucz-Ustowo ∏àczàcy rzek´
Odr´ Wschodnià z rzekà Odrà Zachodnià,

21) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Za-
chodniej do granicy z morskimi wodami wewn´trz-
nymi,

22) rzeka Pisa od jeziora RoÊ do ujÊcia do rzeki Narwi,

23) rzeka Szkarpawa od rzeki Wis∏y do ujÊcia do Zale-
wu WiÊlanego,

24) system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujàcy je-
ziora po∏àczone rzekami i kana∏ami od jeziora RoÊ
(w∏àcznie) w miejscowoÊci Pisz do jeziora Mamry
(w∏àcznie) w miejscowoÊci W´gorzewo, wraz
z bocznym szlakiem od Jeziora Miko∏ajskiego do
Jeziora Nidzkiego (do km 19,0),

25) rzeka Warta od Kana∏u Âlesiƒskiego do ujÊcia do
rzeki Odry,

26) rzeka Wis∏a od ujÊcia rzeki Przemszy do po∏àczenia
z Kana∏em ¸àczaƒskim i od ujÊcia tego Kana∏u
w miejscowoÊci Skawina do ujÊcia Wis∏y do Zatoki
Gdaƒskiej.
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z dnia 20 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Raciborzu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U.
Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85,
poz. 924) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Tworzy si´ z dniem 1 lutego 2002 r. paƒstwo-
wà wy˝szà szko∏´ zawodowà pod nazwà „Paƒstwowa
Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Raciborzu”, zwanà dalej
„Uczelnià”.

2. Siedzibà Uczelni jest miasto Racibórz.


