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Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 maja 1994 r.
o zadaniach zleconych gminie, zwiàzanych z organiza-
cjà i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. Nr 67,
poz. 288 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Urz´dy statystyczne przekazujà gminom ka˝-
dego roku, do dnia 15 kwietnia, wykazy indywidual-
nych gospodarstw rolnych i dzia∏ek rolnych po∏o˝o-
nych na terytorium gminy.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, gminy korygu-
jà, nanoszàc zmiany, i zwracajà urz´dowi statystyczne-

mu dzia∏ajàcemu w województwie, na którego teryto-
rium znajduje si´ gmina, do dnia 15 maja ka˝dego roku.

3. Aktualizacja wykazów i zmiany w wykazach,
o których mowa w ust. 1 i 2, jest dokonywana w formie
pisemnej lub elektronicznej; gmina dokonuje wyboru
formy, w jakiej otrzyma i zwróci wykaz urz´dowi staty-
stycznemu.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 11 kwietnia 2001 r.

w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych iloÊciowych na niektóre towary rolne 
pochodzàce z Republiki W´gierskiej.

Na podstawie art. 14 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Wykorzystanie plafonów, ustanowionych
rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia
2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych
iloÊciowych na niektóre towary rolne pochodzàce z Re-
publiki W´gierskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 365), zwanych
dalej „plafonami” podlega monitorowaniu.

2. Organem monitorujàcym wykorzystanie plafo-
nów jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

3. Urz´dy celne przekazujà organowi monitorujàce-
mu oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa
i rozwoju wsi, co 7 dni, liczàc od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, informacj´ z wykorzystania plafonów.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna za-
wieraç nast´pujàce dane:

1) nazw´ importera,
2) numer Regon importera,

3) numer i dat´ dokumentu SAD,
4) kod PCN,
5) iloÊç importowanego towaru,
6) kraj pochodzenia towaru,
7) kraj importu towaru.
5. Organ monitorujàcy powiadamia ministra w∏a-

Êciwego do spraw finansów publicznych oraz ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi o prze-
kroczeniu iloÊci towarów, okreÊlonych w rozporzàdze-
niu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa i rozwo-
ju wsi na podstawie informacji, o której mowa w § 1
ust. 3, mo˝e wystàpiç do ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki z wnioskiem o zamkni´cie plafonu.

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

Minister Gospodarki: w z. B. B∏aszczyk

371
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 12 kwietnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏towania i kalkulacji taryf 
oraz zasad rozliczeƒ w obrocie paliwami gazowymi.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,

poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099) zarzàdza si´, co nast´puje:
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 kwietnia 2001 r.

w sprawie terminów i sposobu wykonania zadaƒ zleconych gminie, zwiàzanych z organizacjà 
i prowadzeniem spisów rolnych.
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Na podstawie art. 6 oraz w zwiàzku z art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nie-
rzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17
i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647,
z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141,
poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110,
poz. 1255) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç oraz szcze-
gó∏owe warunki wyp∏acania nale˝noÊci ̋ o∏nierzom od-
bywajàcym podró˝ s∏u˝bowà oraz przeniesionym na
inne miejsce s∏u˝bowe.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) jednostka wojskowa — równie˝ komórk´ organiza-
cyjnà Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostk´
organizacyjnà podporzàdkowanà Ministrowi Obro-
ny Narodowej lub przez niego nadzorowanà albo
podporzàdkowanà tej jednostce organizacyjnej in-
nà jednostk´ organizacyjnà oraz przedsi´biorstwo
paƒstwowe, dla którego Minister Obrony Narodo-
wej jest organem za∏o˝ycielskim,

2) dowódca jednostki wojskowej — równie˝ szefa, dy-
rektora, kierownika albo komendanta jednostki
wojskowej, rektora wy˝szej szko∏y wojskowej oraz
prezesa sàdu wojskowego i szefa jednostki organi-
zacyjnej prokuratury wojskowej,

3) krajowa podró˝ s∏u˝bowa — wykonywanie przez
˝o∏nierza czynnoÊci s∏u˝bowych poza miejscowo-
Êcià stanowiàcà siedzib´ jednostki wojskowej lub
wydzielonego pododdzia∏u, w której ˝o∏nierz pe∏ni
s∏u˝b´ wojskowà, zwanà dalej „sta∏ym miejscem
pe∏nienia s∏u˝by”, w terminie i miejscu na terenie
kraju okreÊlonych w poleceniu wyjazdu s∏u˝bowe-
go,

4) zagraniczna podró˝ s∏u˝bowa — wykonywanie
przez ˝o∏nierza czynnoÊci s∏u˝bowych poza grani-
cami paƒstwa w terminie i miejscu okreÊlonych
w poleceniu odbycia zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-

wej, wydanym przez prze∏o˝onego okreÊlonego
w odr´bnych przepisach wojskowych,

5) przeniesienie s∏u˝bowe — wyznaczenie ˝o∏nierza
zawodowego na stanowisko s∏u˝bowe poza miej-
scowoÊcià stanowiàcà siedzib´ jednostki wojsko-
wej lub wydzielonego pododdzia∏u, w której pe∏ni
on zawodowà s∏u˝b´ wojskowà, zwane dalej „no-
wym miejscem pe∏nienia s∏u˝by”,

6) miejscowoÊç pobliska — miejscowoÊç, o której
mowa w art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca
1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80,
poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063,
z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r.
Nr 4, poz. 24), zwanej dalej „ustawà”.

Rozdzia∏ 2

Krajowe podró˝e s∏u˝bowe

§ 3. 1. Polecenie odbycia krajowej podró˝y s∏u˝bo-
wej wydaje:

1) dowódca jednostki wojskowej lub upowa˝niony
przez niego dowódca wydzielonego pododdzia∏u
— w stosunku do ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´
w podleg∏ej mu jednostce wojskowej lub wydzielo-
nym pododdziale, z wyjàtkiem tego dowódcy i je-
go zast´pcy,

2) bezpoÊredni prze∏o˝ony dowódcy, o którym mowa
w pkt 1 — w stosunku do dowódcy i jego zast´pcy.

2. W przypadku ˝o∏nierza zamieszka∏ego poza sta-
∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by dowódca, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e uznaç, dla celów rozliczenia kosz-
tów podró˝y s∏u˝bowej, miejscowoÊç zamieszkania za
sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by, je˝eli:

1) ̋ o∏nierz wykonuje stale lub g∏ównie czynnoÊci s∏u˝-
bowe poza sta∏ym miejscem pe∏nienia s∏u˝by albo

2) spowoduje to zmniejszenie kosztów podró˝y s∏u˝-
bowej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 kwietnia 2001 r.

w sprawie nale˝noÊci ˝o∏nierzy za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
kszta∏towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeƒ
w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 1, poz. 8) w § 44 wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w § 44 dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie
ust. 1, a po wyrazach „31 marca 2001 r.” dodaje si´
wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 2.”;

2) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, stosuje si´ do

czasu ustalenia nowych taryf w trybie okreÊlo-
nym w art. 47 ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 31 sierpnia 2001 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 31 marca 2001 r.

Minister Gospodarki: w z. B. B∏aszczyk


