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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

1493
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 24 paêdziernika 2002 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów
(przychodów).
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Zarzàdza si´ zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytu∏u:
1) wsparcia finansowego do wysokoÊci nieprzekraczajàcej rocznie kwoty 380 z∏;

2) zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania
— zwiàzanych z korzystaniem z us∏ug, o których mowa
w § 6 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków
i trybu wspierania Êrodkami bud˝etu paƒstwa programów inicjowanych przez organy samorzàdu województwa (Dz. U. z 2000 r. Nr 68, poz. 806 oraz z 2001 r.
Nr 63, poz. 642 i Nr 89, poz. 976), w zakresie szkoleƒ
majàcych na celu przekwalifikowanie oraz nauk´ umie-
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j´tnoÊci poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia oraz
szkoleƒ i doradztwa w zakresie prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do dochodów
(przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2002 r. do
dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do osób wymienionych w § 7 ust. 1 rozporzàdzenia okreÊlonego w § 1.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Finansów: w z. I. O˝óg

———————————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U.
z 2002 r. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r.
Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89,
poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

1494
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 9 paêdziernika 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania kontroli dzia∏ania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protoko∏u kontroli i sposobu jego sporzàdzania.
Na podstawie art. 84b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „post´powaniu kontrolnym” — nale˝y przez to rozumieç czynnoÊci podejmowane przez upowa˝nione osoby w ramach prowadzonej przez nie kontroli, majàce na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia∏alnoÊci podmiotów kontrolowanych,
rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny
kontrolowanej dzia∏alnoÊci;
2) „organie kontrolujàcym” — nale˝y przez to rozumieç organy wymienione w art. 84b ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
3) „kontrolujàcym” — nale˝y przez to rozumieç upowa˝nionà osob´, wchodzàcà w sk∏ad zespo∏u, przeprowadzajàcà kontrol´ w podmiocie kontrolowanym;
4) „zespole” — nale˝y przez to rozumieç co najmniej
dwóch kontrolujàcych, przeprowadzajàcych kontrol´ w podmiocie kontrolowanym;

7) „podmiocie kontrolowanym” — nale˝y przez to rozumieç organ oraz w∏aÊciwà w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej komórk´ organizacyjnà urz´du wojewódzkiego, starostwa powiatowego lub, w zakresie zawartego porozumienia, urz´du gminy.
§ 2. 1. Kontrol´ przeprowadza zespó∏ na podstawie
legitymacji s∏u˝bowych i imiennych upowa˝nieƒ, okreÊlajàcych podmiot kontrolowany, termin kontroli,
okres wa˝noÊci upowa˝nienia oraz podstaw´ prawnà
przeprowadzenia kontroli.
2. Imienne upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli wydajà:
1) G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego — dla
pracowników G∏ównego Urz´du Nadzoru Budowlanego;
2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego — dla
pracowników wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.
3. Wzór upowa˝nienia, o którym mowa w ust. 1,
stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

5) „kierowniku zespo∏u” — nale˝y przez to rozumieç
osob´, kierujàcà pracami zespo∏u, wyznaczonà
przez kierownika kontroli;

§ 3. Organ kontrolujàcy, co najmniej na 7 dni przed
rozpocz´ciem post´powania kontrolnego, powiadamia organ administracji architektoniczno-budowlanej,
który b´dzie kontrolowany, o przedmiocie, zakresie
i terminie kontroli.

6) „kierowniku kontroli” — nale˝y przez to rozumieç
osob´ bezpoÊrednio nadzorujàcà zespó∏, wyznaczonà przez organ kontrolujàcy;

§ 4. Post´powanie kontrolne jest przeprowadzane
w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w siedzibie
organu kontrolujàcego.

