
Na podstawie art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6,
art. 48 § 4, art. 67 § 3 i art. 75 § 7 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) w∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatkowych
w sprawach niektórych zobowiàzaƒ podatkowych
lub poszczególnych kategorii podatników, p∏atni-
ków lub inkasentów;

2) w∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatkowych
w przypadku zaistnienia zdarzenia powodujàcego
zmian´ w∏aÊciwoÊci miejscowej w trakcie roku po-
datkowego;

3) w∏aÊciwoÊç rzeczowà organów podatkowych
w sprawach zwiàzanych ze stosowaniem ulg w za-
p∏acie zobowiàzaƒ podatkowych;

4) w∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatkowych
w sprawach stwierdzenia nadp∏aty podatków po-
bieranych  przez p∏atników.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „ustawie”,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa.

Rozdzia∏ 2

W∏aÊciwoÊç miejscowa organów podatkowych
w sprawach niektórych zobowiàzaƒ podatkowych

lub poszczególnych kategorii podatników

§ 2. W sprawach podatku dochodowego od osób
prawnych w∏aÊciwy miejscowo jest organ podatkowy
wed∏ug adresu siedziby wynikajàcej:

1) z odpowiedniego rejestru lub

2) ze statutu lub umowy, je˝eli adres siedziby nie zo-
sta∏ ujawniony w odpowiednim rejestrze.

§ 3. W∏aÊciwym w sprawach opodatkowania po-
datkiem dochodowym od osób prawnych podatkowej
grupy kapita∏owej jest organ podatkowy w∏aÊciwy
w sprawach tego podatku dla spó∏ki reprezentujàcej ta-
kà grup´, wskazanej w umowie o jej utworzeniu. 

§ 4. 1. W∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatko-
wych w sprawach opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych ustala si´ wed∏ug miejsca
pobytu osoby fizycznej, je˝eli nie ma ona miejsca za-
mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przy opodatkowaniu ma∏˝onków majàcych ró˝ne
miejsca zamieszkania, je˝eli na ich wniosek podlegajà
oni ∏àcznemu opodatkowaniu, w∏aÊciwoÊç miejscowà
ustala si´ wed∏ug miejsca zamieszkania jednego z ma∏-
˝onków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu
podatkowym.

3. W przypadku spó∏ki niemajàcej osobowoÊci
prawnej w∏aÊciwym miejscowo organem podatko-
wym, w którym sk∏ada si´ sprawozdanie finansowe
do∏àczone do zeznania podatkowego, jest: 

1) organ podatkowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na adres
siedziby spó∏ki, je˝eli przynajmniej dla jednego
wspólnika jest on w∏aÊciwy;

2) organ podatkowy w∏aÊciwy dla jednego ze wspól-
ników wedle ich wyboru, je˝eli organ podatkowy,
o którym mowa w pkt 1, nie jest w∏aÊciwy dla ˝ad-
nego ze wspólników, a je˝eli wspólnicy nie dokona-
li wyboru — organ podatkowy w∏aÊciwy dla wspól-
nika wskazanego w pierwszej kolejnoÊci w umowie
spó∏ki. 

§ 5. 1. W sprawach opodatkowania podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych lub podatkiem docho-
dowym od osób prawnych dochodów z dzia∏alnoÊci
gospodarczej uzyskiwanych przez b´dàcych nierezy-
dentami podatników tych podatków, w∏aÊciwe miej-
scowo sà ustalone wed∏ug miejsca prowadzenia dzia-
∏alnoÊci nast´pujàce urz´dy skarbowe:

1) w województwie dolnoÊlàskim — Urzàd Skarbowy
Wroc∏aw-Psie Pole;

2) w województwie kujawsko-pomorskim — Drugi
Urzàd Skarbowy w Bydgoszczy;

3) w województwie lubelskim — Pierwszy Urzàd
Skarbowy w Lublinie;

4) w województwie lubuskim — Pierwszy Urzàd Skar-
bowy w Zielonej Górze;

5) w województwie ∏ódzkim — Urzàd Skarbowy ̧ ódê-
-ÂródmieÊcie;

6) w województwie ma∏opolskim — Urzàd Skarbowy
Kraków-ÂródmieÊcie;

7) w województwie mazowieckim — Drugi Urzàd
Skarbowy Warszawa-ÂródmieÊcie;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie w∏aÊciwoÊci organów podatkowych.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. 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.



8) w województwie opolskim — Pierwszy Urzàd Skar-
bowy w Opolu;

9) w województwie podkarpackim — Pierwszy Urzàd
Skarbowy w Rzeszowie;

10) w województwie podlaskim — Pierwszy Urzàd
Skarbowy w Bia∏ymstoku;

11) w województwie pomorskim — Pierwszy Urzàd
Skarbowy w Gdaƒsku;

12) w województwie Êlàskim — Pierwszy Urzàd Skar-
bowy w Katowicach;

13) w województwie Êwi´tokrzyskim — Drugi Urzàd
Skarbowy w Kielcach;

14) w województwie warmiƒsko-mazurskim — Urzàd
Skarbowy w Olsztynie;

15) w województwie wielkopolskim — Urzàd Skarbo-
wy Poznaƒ-Nowe Miasto;

16) w województwie zachodniopomorskim — Trzeci
Urzàd Skarbowy w Szczecinie.

2. W przypadku uzyskiwanych przez podatników,
o których mowa w ust. 1, dochodów:

1) z tytu∏u wywozu ∏adunków i pasa˝erów, przyj´tych
do przewozu w polskich portach morskich — w∏a-
Êciwy miejscowo jest urzàd skarbowy wed∏ug ad-
resu siedziby Agencji Morskiej;

2) innych ni˝ wymienione w ust. 1 lub w pkt 1 — w∏a-
Êciwe miejscowo sà urz´dy skarbowe wymienione
w ust. 1, ustalone ze wzgl´du na miejsce uzyskania
przychodu, albo je˝eli pobór podatku nast´puje za
poÊrednictwem p∏atnika, ze wzgl´du na adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania, je˝eli p∏atnik
jest osobà fizycznà.

3. Je˝eli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowa-
dzi dzia∏alnoÊç na terenie wi´cej ni˝ jednego woje-
wództwa lub prowadzi wi´cej ni˝ jeden  z rodzajów
dzia∏alnoÊci wymienionych w ust. 1 i 2 — w∏aÊciwy
miejscowo jest Drugi Urzàd Skarbowy Warszawa-
-ÂródmieÊcie.

§ 6. 1. W∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatko-
wych w sprawach podatku od spadków i darowizn
ustala si´:

1) w sprawach spadku i zachowku — wed∏ug miejsca
po∏o˝enia przedmiotów majàtkowych nabytych
w drodze spadku, a je˝eli przedmioty te sà po∏o˝o-
ne na obszarze dzia∏ania dwóch lub wi´cej urz´-
dów skarbowych — wed∏ug ostatniego miejsca za-
mieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku ta-
kiego miejsca — wed∏ug ostatniego miejsca jego
pobytu;

2) w sprawach prawa do wk∏adów oszcz´dnoÊcio-
wych wyp∏acanych na podstawie dyspozycji
wk∏adcy na wypadek Êmierci, je˝eli nabywca wk∏a-
dów oszcz´dnoÊciowych nie jest równoczeÊnie
spadkobiercà wk∏adcy — wed∏ug ostatniego miej-
sca zamieszkania wk∏adcy;

3) w sprawach darowizny:

a) je˝eli przedmiotem darowizny jest nierucho-
moÊç, u˝ytkowanie wieczyste, spó∏dzielcze w∏a-
snoÊciowe prawo do lokalu mieszkalnego, spó∏-

dzielcze prawo do lokalu u˝ytkowego lub prawo
do domu jednorodzinnego w spó∏dzielni miesz-
kaniowej — wed∏ug miejsca po∏o˝enia nierucho-
moÊci,

b) je˝eli przedmiotem darowizny sà rzeczy ruchome
lub inne ni˝ wymienione w lit. a prawa majàtko-
we — wed∏ug miejsca zamieszkania lub adresu
siedziby darczyƒcy w dniu przyj´cia darowizny
przez obdarowanego, a je˝eli darczyƒca nie ma
miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju — we-
d∏ug miejsca zamieszkania obdarowanego,

c) je˝eli przedmiotem darowizny sà rzeczy lub pra-
wa majàtkowe wymienione w lit. a i jednocze-
Ênie inne rzeczy lub inne prawa majàtkowe —
wed∏ug miejsca po∏o˝enia nieruchomoÊci,

d) otrzymanej z zagranicy — wed∏ug miejsca za-
mieszkania obdarowanego;

4) w sprawach zasiedzenia:

a) je˝eli przedmiotem zasiedzenia jest nierucho-
moÊç, u˝ytkowanie wieczyste lub s∏u˝ebnoÊç
gruntowa — wed∏ug miejsca po∏o˝enia nieru-
chomoÊci,

b) dotyczàcych rzeczy lub praw majàtkowych wy-
mienionych w lit. a i jednoczeÊnie rzeczy rucho-
mych — wed∏ug miejsca po∏o˝enia nieruchomo-
Êci; 

5) w sprawach nieodp∏atnego zniesienia wspó∏w∏a-
snoÊci, je˝eli przedmiotem zniesienia wspó∏w∏a-
snoÊci jest nieruchomoÊç, u˝ytkowanie wieczyste,
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu miesz-
kalnego, spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝ytkowego
lub prawo do domu jednorodzinnego w spó∏dziel-
ni mieszkaniowej — wed∏ug miejsca po∏o˝enia nie-
ruchomoÊci.

2. Je˝eli nabycie w drodze spadku lub darowizny
dotyczy w ca∏oÊci lub w cz´Êci rzeczy po∏o˝onych za
granicà lub praw majàtkowych podlegajàcych wyko-
naniu za granicà, w∏aÊciwy miejscowo jest urzàd skar-
bowy wed∏ug miejsca zamieszkania spadkobiercy lub
obdarowanego w dniu nabycia spadku lub otrzymania
darowizny, a w przypadku braku takiego miejsca — we-
d∏ug ostatniego miejsca ich pobytu.

§ 7. W∏aÊciwoÊç  miejscowà  organów podatko-
wych ustala si´ w sprawach:

1) op∏aty targowej — wed∏ug miejsca po∏o˝enia targo-
wiska;

2) op∏aty miejscowej — wed∏ug po∏o˝enia miejscowo-
Êci, w której jest pobierana op∏ata;

3) op∏aty administracyjnej, o której mowa w przepi-
sach o podatkach i op∏atach lokalnych — wed∏ug
siedziby organu, który dokona∏ czynnoÊci urz´do-
wej.

§ 8. W∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatkowych
w sprawach odpowiedzialnoÊci podatkowej p∏atnika
lub inkasenta ustala si´ wed∏ug:

1) miejsca zamieszkania p∏atnika lub inkasenta, je˝eli
p∏atnik lub inkasent jest osobà fizycznà;

2) adresu siedziby p∏atnika lub inkasenta, je˝eli p∏at-
nik lub inkasent nie jest osobà fizycznà;
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3) miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci przez p∏atnika lub
inkasenta, je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci
w sposób wskazany w pkt 2. 

§ 9. Je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci miejsco-
wej w sposób wskazany w przepisach prawa po-
datkowego, w∏aÊciwym organem podatkowym jest
odpowiednio Drugi Urzàd Skarbowy Warszawa-Âród-

mieÊcie lub Prezydent miasta sto∏ecznego Warszawy.

Rozdzia∏ 3

W∏aÊciwoÊç miejscowa organów podatkowych
w przypadku zaistnienia zdarzenia powodujàcego

zmian´ w∏aÊciwoÊci miejscowej w trakcie roku 
podatkowego lub okresu rozliczeniowego 

§ 10. 1. Organem podatkowym w∏aÊciwym miej-
scowo w sprawach nale˝nego za dany rok podatkowy
podatku dochodowego:

1) od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili
miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego
w∏aÊciwy sta∏ si´ organ podatkowy inny ni˝ do-
tychczasowy — jest organ podatkowy w∏aÊciwy
wed∏ug miejsca zamieszkania lub pobytu w ostat-
nim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie
lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
usta∏ przed tym dniem — wed∏ug ostatniego miej-
sca zamieszkania  lub pobytu na jej terytorium;

2) od osób prawnych dla podatników, którzy zmienili
adres siedziby, wskutek czego w∏aÊciwy sta∏ si´ or-
gan podatkowy inny ni˝ dotychczasowy — jest or-
gan podatkowy w∏aÊciwy wed∏ug adresu siedziby
w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest
sk∏adane zeznanie.

2. Je˝eli zgodnie z odr´bnymi przepisami podatnik
jest obowiàzany do ujawnienia adresu siedziby w od-
powiednim rejestrze, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´,
gdy nowy adres siedziby zosta∏ ujawniony w tym reje-
strze do koƒca roku podatkowego, za który jest sk∏ada-
ne zeznanie. 

§ 11. 1. Organem podatkowym w∏aÊciwym miej-
scowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy:

1) od osób fizycznych dla podatników, którzy w trak-
cie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszka-
nia lub pobytu, wskutek czego w∏aÊciwy sta∏ si´ or-
gan podatkowy inny ni˝ dotychczasowy — jest or-
gan podatkowy w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamiesz-
kania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu roz-
liczeniowego, którego deklaracja dotyczy, a gdy za-
mieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej usta∏ przed tym dniem — wed∏ug
ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej
terytorium;

2) od osób prawnych dla podatników, którzy w trakcie
roku podatkowego zmienili adres siedziby, wsku-
tek czego w∏aÊciwy sta∏ si´ organ podatkowy inny
ni˝ dotychczasowy — jest organ podatkowy w∏a-
Êciwy wed∏ug adresu siedziby w ostatnim dniu te-
go okresu rozliczeniowego, którego deklaracja do-
tyczy.

2. Je˝eli zgodnie z odr´bnymi przepisami, podatnik
jest obowiàzany do ujawnienia adresu siedziby w od-

powiednim rejestrze, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´,
gdy nowy adres siedziby zosta∏ ujawniony w tym reje-
strze do koƒca okresu rozliczeniowego, którego dekla-
racja dotyczy. 

§ 12. 1. Organem podatkowym w∏aÊciwym miej-
scowo w sprawach rozliczeƒ podatku od  towarów
i us∏ug oraz podatku akcyzowego za dany okres rozli-
czeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu roz-
liczeniowego zmienili miejsce wykonywania czynno-
Êci, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek
czego w∏aÊciwy sta∏ si´ organ podatkowy inny ni˝ do-
tychczasowy — jest organ podatkowy w∏aÊciwy dla po-
datnika z tytu∏u rozliczeƒ podatku od towarów i us∏ug
oraz podatku akcyzowego w ostatnim dniu tego okre-
su. 

2. Je˝eli zgodnie z odr´bnymi przepisami podatnik
jest obowiàzany do ujawnienia adresu siedziby w od-
powiednim rejestrze, przepis ust. 1 stosuje si´, gdy no-
wy adres siedziby zosta∏ ujawniony w tym rejestrze do
koƒca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja do-
tyczy.

Rozdzia∏ 4

W∏aÊciwoÊç rzeczowa organów podatkowych
w sprawach zwiàzanych ze stosowaniem ulg 

w zap∏acie zobowiàzaƒ podatkowych

§ 13. 1. Organy podatkowe, które na podstawie od-
r´bnych przepisów sà w∏aÊciwe do ustalania lub okre-
Êlania zobowiàzaƒ z tytu∏u podatków, op∏at oraz nie-
podatkowych nale˝noÊci bud˝etowych, zwanych dalej
„podatkami”, sà równie˝ w∏aÊciwe do:

1) zwalniania p∏atników z obowiàzku pobrania podat-
ku lub zaliczek na podatek — bez ograniczenia kwo-
ty;

2) ograniczania poboru zaliczek na podatek — bez
ograniczenia kwoty;

3) odraczania terminu p∏atnoÊci oraz rozk∏adania na
raty zap∏aty podatku — bez ograniczenia kwoty
oraz okresu sp∏aty;

4) odraczania oraz rozk∏adania na raty zap∏aty zaleg∏o-
Êci podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´ — bez
ograniczenia kwoty oraz okresu sp∏aty;

5) umarzania w ca∏oÊci lub w cz´Êci zaleg∏oÊci podat-
kowych, odsetek za zw∏ok´ lub op∏aty prolongacyj-
nej — bez ograniczenia kwoty.

2. Organy podatkowe w∏aÊciwe do orzekania o od-
powiedzialnoÊci podatkowej p∏atnika lub inkasenta sà
równie˝ w∏aÊciwe, w zakresie nale˝noÊci przypadajà-
cych od p∏atników lub inkasentów, do:

1) odraczania terminu p∏atnoÊci oraz rozk∏adania na
raty zap∏aty podatku — bez ograniczenia kwoty
oraz okresu sp∏aty;

2) odraczania oraz rozk∏adania na raty zap∏aty zaleg∏o-
Êci podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´ — bez
ograniczenia kwoty oraz okresu sp∏aty;

3) umarzania z urz´du zaleg∏oÊci podatkowych lub
op∏aty prolongacyjnej w przypadkach, o których
mowa w art. 67 § 4 pkt 3 i 4 ustawy — bez ograni-
czenia kwoty. 
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3. W sprawach z zakresu prawa podatkowego po-
wierzonych do wykonania organom podatkowym
pierwszej instancji organy te sà w∏aÊciwe do odracza-
nia innych terminów okreÊlonych w przepisach prawa
podatkowego — bez ograniczenia terminu odroczenia,
z wyjàtkiem terminów okreÊlonych w art. 68—71,
art. 77 § 1—3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88
§ 1 i art. 118 ustawy.

Rozdzia∏ 5 

W∏aÊciwoÊç miejscowa organów podatkowych
w sprawach stwierdzenia nadp∏aty podatków 

pobieranych przez p∏atników

§ 14. 1. Organami podatkowymi w∏aÊciwymi miej-
scowo w sprawach dotyczàcych stwierdzenia nadp∏aty
podatków pobieranych przez p∏atników sà:

1) urz´dy skarbowe, je˝eli podatki, zgodnie z odr´bny-
mi przepisami, sà wp∏acane na rachunki urz´dów
skarbowych, w∏aÊciwe ze wzgl´du na:

a) miejsce zamieszkania p∏atnika, je˝eli p∏atnik jest
osobà fizycznà,

b) adres siedziby p∏atnika, je˝eli p∏atnik nie jest
osobà fizycznà,

c) miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci przez p∏atnika,
je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci w sposób
wskazany w lit. b;  

2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, mar-
sza∏ek województwa, je˝eli podatki, zgodnie z od-
r´bnymi przepisami, sà wp∏acane na rachunek jed-
nostki samorzàdu terytorialnego — w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania lub adres siedzi-
by p∏atnika.

2. W przypadku podatku od towarów i us∏ug oraz
podatku akcyzowego pobieranego przez p∏atnika w∏a-
Êciwe miejscowo w sprawach stwierdzenia nadp∏aty
sà organy podatkowe w∏aÊciwe dla podatnika z tytu∏u
rozliczeƒ podatku od towarów i us∏ug oraz podatku ak-
cyzowego.

3. W przypadku podatku od czynnoÊci cywilnopraw-
nych pobieranego przez p∏atnika w∏aÊciwe miejscowo
w sprawie stwierdzenia nadp∏aty sà organy podatkowe
w∏aÊciwe miejscowo w sprawach tego podatku.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.3)

Minister Finansów: w z. I. O˝óg

Dziennik Ustaw Nr 240 — 15746 — Poz. 2069

———————
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem by∏

uregulowany w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
12 stycznia 1999 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci miejscowej or-
ganów podatkowych w sprawach niektórych zobowiàzaƒ
podatkowych oraz w sprawach nadp∏aty podatków pobie-
ranych przez p∏atników (Dz. U. Nr 6, poz. 38, z 2001 r.
Nr 137, poz. 1537), w rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 1999r. w sprawie w∏aÊciwoÊci miejsco-
wej organów podatkowych w sprawach niektórych zobo-
wiàzaƒ podatkowych oraz poszczególnych kategorii podat-
ników (Dz. U. Nr 110, poz. 1277 oraz z 2002 r. Nr 58,
poz. 530), które utraci∏y moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia, i w rozporzàdzeniu Ministra Finan-
sów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40,
poz. 463), które w tym zakresie przestaje obowiàzywaç
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.


