
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, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509),
zwanej dalej „ustawà”, od kwot stanowiàcych obrót
kapita∏owy w rozumieniu przepisów prawa dewizowe-
go przekazywanych za granic´ przez osoby fizyczne,
niemajàce miejsca zamieszkania w Polsce, zwane dalej
„nierezydentami”.

§ 2. Zwalnia si´ p∏atników, o których mowa
w art. 52b ust. 3 ustawy, z obowiàzku poboru zrycza∏to-

wanego 2% podatku od kwot stanowiàcych obrót kapi-
ta∏owy w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,
przekazywanych za granic´ przez nierezydentów.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 majà zastosowanie do obrotu
kapita∏owego dokonywanego od dnia 1 stycznia 2002 r.
do dnia 31 grudnia 2003 r.

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

Minister Finansów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 lutego 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia siedzib i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania regionalnych 
inspektoratów celnych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449,
z 1998 r. Nr 137, poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83,
poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 110, poz. 1189 i Nr 123,
poz. 1353) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
28 grudnia 1998 r. w sprawie okreÊlenia siedzib i te-
rytorialnego zasi´gu dzia∏ania regionalnych inspek-
toratów celnych (Dz. U. Nr 164, poz. 1177 i z 2001 r.
Nr 95, poz. 1042) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) Regionalny Inspektorat Celny w Warszawie
dla obszaru województw mazowieckiego
i ∏ódzkiego.”;

2) skreÊla si´ § 2.

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

Minister Finansów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 stycznia 2002 r.

w sprawie trybu wydawania pozwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem toksycznych 
zwiàzków chemicznych lub ich prekursorów.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadze-
nia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni che-
micznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76,
poz. 812) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o za-
kazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania
i u˝ycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej za-
pasów,

2) Konwencji — nale˝y przez to rozumieç Konwencj´
o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏ado-


