
2) nie zda∏ egzaminu maturalnego z okreÊlonego
przedmiotu lub przedmiotów w cz´Êci zewn´trznej
lub cz´Êci wewn´trznej,

mo˝e przystàpiç ponownie do cz´Êci zewn´trznej lub
cz´Êci wewn´trznej egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu lub przedmiotów w sesjach egzaminacyj-
nych organizowanych przez w∏aÊciwà okr´gowà ko-
misj´ egzaminacyjnà. Przepis § 87 rozporzàdzenia
wymienionego w § 1 stosuje si´ odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zdajà-
cego, który z∏o˝y∏ wniosek, o którym mowa w § 2,
i z przyczyn losowych bàdê zdrowotnych nie przystàpi∏
do egzaminu maturalnego, oraz do zdajàcego, który
chce podwy˝szyç wynik z danego przedmiotu lub zdaç
dodatkowe przedmioty wybrane.

3. Terminy egzaminów maturalnych, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, ustala dyrektor Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej.

4. Zdajàcy, o których mowa w ust. 1, oraz zdajàcy,
który nie przystàpi∏ do egzaminu maturalnego, o któ-
rym mowa w ust. 2, mogà w kolejnych sesjach egzami-
nacyjnych zamiast do egzaminu maturalnego przystà-
piç do egzaminu dojrza∏oÊci, z zastrze˝eniem § 120
ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporzàdzenia wymienionego w § 1.

§ 6. Zdajàcy, dla których dotychczasowe przepisy
przewidywa∏y przeprowadzenie w sesji wiosennej
w roku szkolnym 2001/2002 egzaminu maturalnego,
o którym mowa w rozdziale 5 rozporzàdzenia wymie-
nionego w § 1, którzy nie z∏o˝yli wniosku, o którym mo-
wa w § 2, sk∏adajà deklaracj´ dotyczàcà wyboru przed-
miotów zdawanych w cz´Êci pisemnej i cz´Êci ustnej
egzaminu dojrza∏oÊci do przewodniczàcego paƒstwo-
wej komisji egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym
przez tego przewodniczàcego.

§ 7. 1. Zdajàcy, o których mowa w § 6, w sesji wio-
sennej w roku szkolnym 2001/2002, w cz´Êci ustnej eg-
zaminu dojrza∏oÊci z j´zyka polskiego oraz w cz´Êci ust-
nej egzaminu dojrza∏oÊci z j´zyka obcego nowo˝ytne-
go, mogà zamiast jednego z trzech tematów (zadaƒ),
o których mowa w § 22 ust. 4 za∏àcznika nr 1 do rozpo-

rzàdzenia wymienionego w § 1, przedstawiç temat
wskazany w deklaracji, o której mowa w § 48 ust. 1
pkt 3 rozporzàdzenia wymienionego w § 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, czas trwa-
nia cz´Êci ustnej egzaminu dojrza∏oÊci mo˝e byç odpo-
wiednio przed∏u˝ony.

3. Dla zdajàcych, o których mowa w § 6, w cz´Êci
ustnej egzaminu dojrza∏oÊci z historii przygotowuje si´
dodatkowe zestawy egzaminacyjne zawierajàce po
jednym temacie (zadaniu), dotyczàcym okresu historii
wskazanego w deklaracji, o której mowa w § 48 ust. 1
pkt 4 rozporzàdzenia wymienionego w § 1.

4. Zdajàcy, o którym mowa w ust. 3, mo˝e zamiast
jednego z trzech tematów (zadaƒ), o których mowa
w § 22 ust. 4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia wymie-
nionego w § 1, przedstawiç temat (zadanie) wylosowa-
ny z zestawów, o których mowa w ust. 3. 

§ 8. Zakres treÊci tematów egzaminacyjnych dla
przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrza∏oÊci,
które nie sà nauczane w danej szkole, oraz dla przed-
miotów, których tygodniowy wymiar godzin w cyklu
kszta∏cenia jest mniejszy ni˝ 3 godziny, powinien
uwzgl´dniaç podstaw´ programowà kszta∏cenia ogól-
nego, a w przypadku przedmiotów, dla których nie
ustalono podstawy programowej kszta∏cenia ogólne-
go — zakres wymagaƒ egzaminacyjnych dla danego
przedmiotu, okreÊlony w odr´bnych przepisach dla eg-
zaminu maturalnego.

§ 9. Do egzaminu dojrza∏oÊci przeprowadzanego
w sesji zimowej w roku szkolnym 2001/2002 stosuje si´
przepisy okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdze-
nia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiàzujà-
cym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie terytorialnego zasi´gu dzia∏ania oraz siedzib urz´dów skarbowych
i izb skarbowych.

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych (Dz. U.
Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.

Nr 110, poz. 1189) oraz art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skar-
bowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz



z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323) w zwiàz-
ku z art. 22 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce admini-
stracj´ publicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17,
poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 100, poz. 1084) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasi´gu
dzia∏ania oraz siedzib urz´dów skarbowych i izb skar-
bowych (Dz. U. Nr 153, poz. 996) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1:

a) w cz´Êci dotyczàcej województwa lubelskiego
lp. 57 i 60 otrzymujà brzmienie:
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b) w cz´Êci dotyczàcej województwa lubuskiego lp. 74 otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„57 Urzàd Skarbowy w Krasnymstawie powiat krasnostawski obejmujàcy:
miasto Krasnystaw
gminy: Gorzków, Izbica, Krasnystaw, KraÊniczyn, ¸opiennik

Górny, Rejowiec, Rudnik, Siennica Ró˝ana, ˚ó∏kiewka”

„60 Pierwszy Urzàd Skarbowy w Lublinie cz´Êci miasta na prawach powiatu — Lublin 
pod nazwami: B∏onie, Bursaki, Centrum, Czwartek —
cz´Êç zachodnia do ul. Lubartowskiej, Górki, Kar∏owicza,
Konstantynów, Lipniak, Lipiƒskiego, Lubelska Spó∏-
dzielnia Mieszkaniowa, ¸´gi, Moniuszki, Piastów, Poli-
gon, Por´ba, Rury Brygidkowskie, Ruta, Skarpa, S∏awin,
S∏awinek, Szerokie, Szopena, Tatry, W´glin Po∏udniowy,
W´glin, W´glin Pó∏nocny, W´glinek, Wieniawa

powiat Êwidnicki obejmujàcy:
miasto Âwidnik
gminy: Fajs∏awice, Me∏giew, Piaski, Rybczewice, Trawniki”

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„74 Urzàd Skarbowy w Nowej Soli powiat nowosolski obejmujàcy:
miasto Nowa Sól
gminy: Bytom Odrzaƒski, Kolsko, Ko˝uchów, Nowa Sól, Nowe

Miasteczko, Otyƒ, Siedlisko
powiat wschowski obejmujàcy
gminy: S∏awa, Szlichtyngowa, Wschowa”

c) w cz´Êci dotyczàcej województwa ∏ódzkiego lp. 82 i 93 otrzymujà brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„82 Urzàd Skarbowy w Brzezinach powiat brzeziƒski obejmujàcy:
miasto Brzeziny
gminy: Brzeziny, Dmosin, Je˝ów, Rogów”

„93 Urzàd Skarbowy ¸ódê-Widzew cz´Êç miasta na prawach powiatu — ¸ódê
cz´Êç miasta pod nazwà Widzew

powiat ∏ódzki wschodni obejmujàcy
gminy: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tu-

szyn”



d) w cz´Êci dotyczàcej województwa ma∏opolskiego

— lp. 111 otrzymuje brzmienie:
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— po lp. 111 dodaje si´ lp. 111a w brzmieniu:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„111 Pierwszy Urzàd Skarbowy Kraków cz´Êç powiatu krakowskiego obejmujàca
gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Âwiàtniki Gór-

ne”

— lp. 123 i 125 otrzymujà brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„111a Drugi Urzàd Skarbowy Kraków cz´Êç powiatu krakowskiego obejmujàca
gminy: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Micha∏owice,

Ska∏a, Su∏oszowa, Wielka WieÊ, Zabierzów, Zielonki”

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„123 Urzàd Skarbowy w Olkuszu powiat olkuski obejmujàcy:
miasto Bukowno
gminy: Boles∏aw, Klucze, Olkusz, Trzycià˝, Wolbrom”

„125 Urzàd Skarbowy w Proszowicach powiat proszowicki obejmujàcy
gminy: Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pa∏ecznica, Proszo-

wice, Radziemice
cz´Êç powiatu krakowskiego obejmujàca
gminy: Igo∏omia-Wawrzeƒczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Lu-

borzyca, S∏omniki”

e) w cz´Êci dotyczàcej województwa mazowieckiego lp. 142 i 169 otrzymujà brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„142 Urzàd Skarbowy w Miƒsku Mazowiec-
kim

powiat miƒski obejmujàcy:
miasto Miƒsk Mazowiecki
gminy: Ceg∏ów, D´be Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Ka∏u-

szyn, Latowicz, Miƒsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica,
Stanis∏awów”

„169 Urzàd Skarbowy Warszawa-Wawer cz´Êç powiatu warszawskiego obejmujàca:
miasta: Sulejówek, Weso∏a
gminy: Warszawa-Rembertów, Warszawa-Wawer”



f) w cz´Êci dotyczàcej województwa podkarpackiego:

— lp. 194 i 202 otrzymujà brzmienie:

Dziennik Ustaw Nr 128 — 10044 — Poz. 1420

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„194 Urzàd Skarbowy w Lesku powiat leski obejmujàcy
gminy: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina”

„202 Pierwszy Urzàd Skarbowy w Rzeszowie cz´Êç miasta na prawach powiatu — Rzeszów obejmujàca
cz´Êç po∏udniowà miasta

cz´Êç powiatu rzeszowskiego obejmujàca:
miasto Dynów
gminy: B∏a˝owa, Chmielnik, Dynów, Hy˝ne, Lubenia, Tyczyn”

— po lp. 202 dodaje si´ lp. 202a w brzmieniu:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„202a Drugi Urzàd Skarbowy w Rzeszowie cz´Êç miasta na prawach powiatu — Rzeszów obejmujàca
cz´Êç pó∏nocnà miasta

Terytorialne zasi´gi dzia∏ania Pierwszego Urz´du Skarbowego
w Rzeszowie i Drugiego Urz´du Skarbowego w Rzeszowie dzie-
li granica wyznaczona ulicami: Lwowskà, Al. Józefa Pi∏sudskie-
go, Krakowskà.
Ulice graniczne obj´te sà terytorialnym zasi´giem dzia∏ania
Drugiego Urz´du Skarbowego w Rzeszowie.

cz´Êç powiatu rzeszowskiego obejmujàca
gminy: Boguchwa∏a, G∏ogów Ma∏opolski, Kamieƒ, Krasne, So-

ko∏ów Ma∏opolski, Âwilcza, Trzebownisko”

— lp. 207 otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„207 Urzàd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych powiat bieszczadzki obejmujàcy
gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne”
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g) w cz´Êci dotyczàcej województwa pomorskiego lp. 224—226 i 233 otrzymujà brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„224 Pierwszy Urzàd Skarbowy w Gdaƒsku cz´Êç miasta na prawach powiatu — Gdaƒsk pod nazwami:
Che∏m, Kie∏pino Górne, Lipce, ¸ostowice, Olszynka,
Orunia, Przeróbka, Siedlce, Sienna Grobla, Sm´gorzy-
no, Sobieszewo, Stogi, Suchanino, Szadó∏ki, Âródmie-
Êcie, Âwi´ty Wojciech, UjeÊcisko, Zabornia

Terytorialne zasi´gi dzia∏ania Pierwszego Urz´du Skarbowego
w Gdaƒsku i Trzeciego Urz´du Skarbowego w Gdaƒsku dzieli
granica wyznaczona ulicami:
— od Zatoki Gdaƒskiej Kana∏em Portowym, Martwà Wis∏à do

ul. Swojskiej, ul. Swojskà, ul. Twardà, trakcjà kolejowà od
stacji Gdaƒsk Nowe Szkoty do stacji Gdaƒsk Stocznia, cz´-
Êcià ul. 3 Maja do skrzy˝owania z ul. Gen. A. Gie∏guda,
ul. Gen. A. Gie∏guda, ul. Powstaƒców Warszawskich,
ul. L. Beethovena, cz´Êcià ul. F. Szuberta (od nr 77 nieparzy-
ste do koƒca), ul. Rakoczego do skrzy˝owania z ul. Piekarni-
czà, ul. Piekarniczà do skrzy˝owania z ul. MyÊliwskà, ul. My-
Êliwskà do ul. Kartuskiej, ul. Kartuskà do granicy administra-
cyjnej miasta.

Ulice graniczne obj´te sà terytorialnym zasi´giem dzia∏ania
Pierwszego Urz´du Skarbowego w Gdaƒsku.

225 Drugi Urzàd Skarbowy w Gdaƒsku cz´Êç miasta na prawach powiatu — Gdaƒsk pod nazwami:
Niedêwiednik, Osowa, Oliwa, Przymorze, Wysoka, Za-
spa, ˚abianka

Terytorialne zasi´gi dzia∏ania Drugiego Urz´du Skarbowego w
Gdaƒsku i Trzeciego Urz´du Skarbowego w Gdaƒsku dzieli gra-
nica wyznaczona ulicami:
— od Zatoki Gdaƒskiej ul. Gen. J. Hallera do skrzy˝owania 

z ul. T. KoÊciuszki, ul. T. KoÊciuszki, ul. J. S∏owackiego do gra-
nicy administracyjnej miasta.

Ulice graniczne obj´te sà terytorialnym zasi´giem dzia∏ania
Drugiego Urz´du Skarbowego w Gdaƒsku.

226 Trzeci Urzàd Skarbowy w Gdaƒsku cz´Êç miasta na prawach powiatu — Gdaƒsk pod nazwami:
Brzeêno, Jasieƒ, Karczemki, Kokoszki, Letnica, Matar-
nia, Migowo, Nowy Port, Nowe Szkoty, Piecki,
Wrzeszcz”

„233 Urzàd Skarbowy w Malborku powiat malborski obejmujàcy:
miasto Malbork
gminy: Lichnowy, Malbork, Mi∏oradz, Nowy Staw, Stare Pole
powiat nowodworski obejmujàcy:
miasto Krynica Morska
gminy: Nowy Dwór Gdaƒski, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo
powiat sztumski obejmujàcy
gminy: Dzierzgoƒ, Miko∏ajki Pomorskie, Stary Dzierzgoƒ, Stary

Targ, Sztum”
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h) w cz´Êci dotyczàcej województwa Êlàskiego lp. 240 i 269 otrzymujà brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„240 Urzàd Skarbowy w B´dzinie powiat b´dziƒski obejmujàcy:
miasta: B´dzin, Czeladê, S∏awków, Wojkowice
gminy: Bobrowniki, Mierz´cice, Psary, Siewierz”

„269 Urzàd Skarbowy w Tychach miasto na prawach powiatu — Tychy
powiat bieruƒsko-l´dziƒski obejmujàcy:
miasta: Bieruƒ, Imielin, L´dziny
gminy: Bojszowy, Che∏m Âlàski”

i) w cz´Êci dotyczàcej województwa warmiƒsko-mazurskiego lp. 292 i 297 otrzymujà brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„292 Urzàd Skarbowy w Gi˝ycku powiat gi˝ycki obejmujàcy:
miasto Gi˝ycko
gminy: Gi˝ycko, Kruklanki, Mi∏ki, Ryn, Wydminy
powiat w´gorzewski obejmujàcy
gminy: Budry, Pozezdrze, W´gorzewo”

„297 Urzàd Skarbowy w Olecku powiat olecki obejmujàcy
gminy: Kowale Oleckie, Olecko, Âwi´tajno, Wieliczki
powiat go∏dapski obejmujàcy
gminy: Banie Mazurskie, Dubeninki, Go∏dap”

j) w cz´Êci dotyczàcej województwa zachodniopomorskiego lp. 339—341 i 349 otrzymujà brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„339 Urzàd Skarbowy w Drawsku Pomor-
skim

powiat drawski obejmujàcy
gminy: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostro-

wice, Wierzchowo, Z∏ocieniec
powiat ∏obeski obejmujàcy
gminy: Dobra, ¸obez, Radowo Ma∏e, Resko, W´gorzyno

340 Urzàd Skarbowy w Goleniowie powiat goleniowski obejmujàcy
gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów,

Stepnica

341 Urzàd Skarbowy w Gryficach powiat gryficki obejmujàcy
gminy: Brojce, Gryfice, Karnice, P∏oty, Rewal, Trzebiatów”

„349 Urzàd Skarbowy w Stargardzie Szcze-
ciƒskim

powiat stargardzki obejmujàcy:
miasto Stargard Szczeciƒski
gminy: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Iƒsko, Kobylanka, Maria-

nowo, Stara Dàbrowa, Stargard Szczeciƒski, Suchaƒ”



Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74,
poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102,
poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz. 1363 i 1370) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej
ksi´gi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116,
poz. 1222) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 wyrazy „Osoby fizyczne i spó∏ki cy-
wilne osób fizycznych” zast´puje si´ wyrazami
„Osoby fizyczne, spó∏ki cywilne osób fizycznych,

spó∏ki jawne osób fizycznych oraz spó∏ki partner-
skie”;

2) w § 4 w ust. 1 wyrazy „Osoby fizyczne i spó∏ki cy-
wilne osób fizycznych” zast´puje si´ wyrazami
„Osoby fizyczne, spó∏ki cywilne osób fizycznych,
spó∏ki jawne osób fizycznych oraz spó∏ki partner-
skie”;

3) w § 10 w ust. 3 po wyrazach „spó∏ki cywilnej osób
fizycznych,” dodaje si´ wyrazy „spó∏ki jawnej osób
fizycznych lub spó∏ki partnerskiej,”.

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

Minister Finansów: M. Belka
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2) w za∏àczniku nr 3 lp. 10 otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa i siedziba urz´du skarbowego Terytorialny zasi´g dzia∏ania urz´du skarbowego

1 2 3

„10 Pierwszy Urzàd Skarbowy w Rzeszowie,
ul. Zamkowa 8

województwo podkarpackie”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: H. Wasilewska-Trenkner

1421

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej ksi´gi przychodów i rozchodów.

1422

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 11 paêdziernika 2001 r.

w sprawie ustanowienia op∏aty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywo˝one z zagranicy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 czerw-
ca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nak∏adania
op∏at celnych dodatkowych na niektóre towary rolne
przywo˝one z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485
i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia si´ op∏a-
t´ celnà dodatkowà w wysokoÊci 6,6% na ˝yto — kod
PCN 1002 00 00 0, przywo˝one na polski obszar celny
i zg∏aszane organom celnym w celu dopuszczenia do
obrotu, je˝eli iloÊç tego towaru przekroczy w roku ka-

lendarzowym wielkoÊç progowà, okreÊlonà w rozpo-
rzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
11 lipca 2001 r. w sprawie okreÊlenia wielkoÊci progo-
wych dla niektórych towarów rolnych przywo˝onych
z zagranicy (Dz. U. Nr 74, poz. 795).

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff


