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poczynajàc od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym powsta∏o prawo do zasi∏ku; za okres krótszy
ni˝ miesiàc kwot´ zasi∏ku ustala si´ w wysokoÊci 1/30
miesi´cznej kwoty zasi∏ku za ka˝dy dzieƒ.

2. Zasi∏ek wyp∏aca si´ w terminie wyp∏aty uposa-
˝eƒ.

§ 6. 1. W przypadku przeniesienia ̋ o∏nierza do innej
jednostki wojskowej albo poborowego do innej jed-
nostki organizacyjnej obrony cywilnej, dowódca (ko-
mendant) tej jednostki przesy∏a do dowódcy (komen-
danta) jednostki, w której b´dzie odbywa∏ s∏u˝b´ ten
˝o∏nierz albo poborowy, kopi´ dokumentacji uprawnia-
jàcej do wyp∏aty tego zasi∏ku.

2. Dokumentacj´, o której mowa w ust. 1, przesy∏a
si´ niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od
dnia przeniesienia do innej jednostki.

§ 7. Post´powanie w sprawach okreÊlonych w roz-
porzàdzeniu, nie zakoƒczone ostatecznà decyzjà do
dnia jego wejÊcia w ˝ycie, toczy si´ na zasadach okre-
Êlonych w niniejszym rozporzàdzeniu.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej,
a tak˝e jej zwrotu oraz trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u refundacji wyp∏aconych premii.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 listopa-
da 1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aco-
nych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3,
poz. 27 i Nr 122, poz. 1310 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 7 ma-
ja 1996 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu
udzielania premii gwarancyjnej, a tak˝e jej zwrotu oraz
trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u refundacji wyp∏aco-
nych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259 i z 1997 r. Nr 144,
poz. 963) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Premia jest udzielana na wniosek w∏aÊci-

ciela ksià˝eczki mieszkaniowej z∏o˝ony
w zwiàzku z:
1) ustanowieniem spó∏dzielczego lokator-

skiego prawa do lokalu mieszkalnego,
po∏àczonym z wniesieniem wk∏adu
mieszkaniowego,

2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamia-
ny, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego pra-
wa do lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego w spó∏dzielni mieszka-
niowej,

3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamia-
ny, w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego, sta-
nowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç, lub
domu jednorodzinnego, z wyjàtkiem:
a) nabycia lokalu mieszkalnego lub do-

mu jednorodzinnego na zasadach
wspó∏w∏asnoÊci w cz´Êciach u∏amko-
wych,

b) nabycia w∏asnoÊci lokalu mieszkalne-
go bàdê domu jednorodzinnego, do

którego w∏aÊcicielowi ksià˝eczki
mieszkaniowej przys∏ugiwa∏ uprzed-
nio inny tytu∏ prawny,

4) przystàpieniem do u˝ytkowania wybu-
dowanego w∏asnego domu jednoro-
dzinnego na warunkach okreÊlonych od-
r´bnymi przepisami,

5) uzyskaniem w∏asnoÊci domu jednoro-
dzinnego lub odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzin-
nym, w zwiàzku z wykonaniem umowy
zobowiàzujàcej w∏aÊciciela gruntu do
wybudowania na tym gruncie domu jed-
norodzinnego lub budynku wielorodzin-
nego bàdê w zwiàzku z budowà budynku
wielorodzinnego na gruncie stanowià-
cym w∏asnoÊç w∏aÊciciela ksià˝eczki
mieszkaniowej,

6) uzyskaniem odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
mieszkalnego powsta∏ego w drodze
przebudowy, nadbudowy lub rozbudo-
wy budynku mieszkalnego bàdê po-
mieszczeƒ niemieszkalnych,

7) uzyskaniem w∏asnoÊci domu jednoro-
dzinnego lub odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzin-
nym, wybudowanym przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà w celu przeniesienia na
cz∏onków w∏asnoÊci domów jednoro-
dzinnych lub lokali mieszkalnych w bu-
dynku wielorodzinnym,

8) zawarciem umowy najmu lokalu miesz-
kalnego w budynku wielorodzinnym,
którego budowa by∏a finansowana przy
udziale kredytu zaciàgni´tego w Banku
Gospodarstwa Krajowego ze Êrodków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

2. Premia jest udzielana, jeÊli czynnoÊç, o któ-
rej mowa w ust. 1, mia∏a miejsce na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
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w sprawie zniesienia niektórych urz´dów celnych.

Na podstawie art. 284 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Znosi si´ urz´dy celne w Gdaƒsku i w Legnicy,
utworzone rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia
31 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia urz´dów cel-

nych oraz okreÊlenia ich siedzib (Dz. U. Nr 162,
poz. 1122).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Premi´ oblicza i wyp∏aca bank przy likwidacji

ksià˝eczki mieszkaniowej, pod warunkiem ˝e
jej w∏aÊciciel wystàpi z wnioskiem nie póêniej
ni˝ w terminie 90 dni od dnia dokonania czyn-
noÊci okreÊlonej w § 3 ust. 1.”

§ 2. Osobom, które z∏o˝y∏y wniosek o udzielenie
premii gwarancyjnej w zwiàzku z dokonaniem przed
dniem 24 kwietnia 2001 r. czynnoÊci, o której mowa

w § 3 ust. 1 rozporzàdzenia wymienionego w § 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, premia gwarancyj-
na jest udzielana na warunkach dotychczasowych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
24 kwietnia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W sprawach, w których Kodeks celny przewi-
duje podejmowanie rozstrzygni´ç przez organ celny,
w∏aÊciwy rzeczowo jest dyrektor urz´du celnego, jeÊli
przepisy szczególne nie stanowià inaczej.

§ 2. W∏aÊciwoÊç miejscowà organów celnych do
prowadzenia post´powania w sprawach celnych okre-
Êla si´ w sposób nast´pujàcy:

1) Dyrektor Urz´du Celnego w Bia∏ej Podlaskiej — ob-
szar województwa lubelskiego, z wy∏àczeniem
miasta ZamoÊç i powiatów: bi∏gorajskiego, hrubie-
szowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego,

2) Dyrektor Urz´du Celnego w Bia∏ymstoku — obszar
województwa podlaskiego,

3) Dyrektor Urz´du Celnego w Cieszynie — obszar wo-
jewództwa Êlàskiego, z wy∏àczeniem miast: Bytom,
Chorzów, Cz´stochowa, Dàbrowa Górnicza, Gliwi-
ce, Jaworzno, Katowice, Mys∏owice, Piekary Âlà-
skie, Ruda Âlàska, Rybnik, Siemianowice Âlàskie,
Sosnowiec, Âwi´toch∏owice, Tychy, Zabrze, ˚ory
i powiatów: b´dziƒskiego, cz´stochowskiego, gli-
wickiego, k∏obuckiego, lublinieckiego, miko∏ow-
skiego, myszkowskiego, rybnickiego, tarnogór-
skiego, tyskiego, zawierciaƒskiego, oraz powiaty:
oÊwi´cimski, suski, wadowicki z obszaru woje-
wództwa ma∏opolskiego,

4) Dyrektor Urz´du Celnego w Gdyni — obszar woje-
wództwa pomorskiego oraz miasto Elblàg i powiat
elblàski z obszaru województwa warmiƒsko-ma-
zurskiego,

5) Dyrektor Urz´du Celnego w Katowicach — obszar
województwa Êlàskiego, z wy∏àczeniem miast:
Bielsko-Bia∏a i Jastrz´bie-Zdrój oraz powiatów:
bielskiego, cieszyƒskiego, pszczyƒskiego, racibor-
skiego, wodzis∏awskiego, ̋ ywieckiego, oraz miasto
S∏awków z powiatu olkuskiego z obszaru woje-
wództwa ma∏opolskiego,

6) Dyrektor Urz´du Celnego w Krakowie — obszar
województwa Êwi´tokrzyskiego oraz obszar woje-
wództwa ma∏opolskiego, z wy∏àczeniem miast: No-
wy Sàcz i S∏awków z powiatu olkuskiego oraz po-
wiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosàdec-
kiego, nowotarskiego, oÊwi´cimskiego, suskiego,
tatrzaƒskiego, wadowickiego,

7) Dyrektor Urz´du Celnego w ¸odzi — obszar woje-
wództwa ∏ódzkiego,

8) Dyrektor Urz´du Celnego w Nowym Targu — ob-
szar województwa ma∏opolskiego, z wy∏àczeniem
miast: Kraków i Tarnów oraz powiatów: bocheƒ-
skiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dàbrowskie-
go, krakowskiego, miechowskiego, myÊlenickiego,
olkuskiego, oÊwi´cimskiego, proszowickiego, su-
skiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego,
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w sprawie w∏aÊciwoÊci rzeczowej i miejscowej organów celnych.


