
§ 9. Przyznawana przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki dotacja jest wyp∏acana w ratach, na
specjalnie w tym celu wyodr´bniony przez koksowni´
rachunek bankowy.

§ 10. 1. Koksownia, która otrzyma∏a dotacj´, jest
obowiàzana sporzàdziç i przekazaç ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki sprawozdania:

1) kwartalne — do 15 dnia miesiàca nast´pujàcego po
zakoƒczeniu kwarta∏u,

2) roczne — do dnia 31 stycznia roku nast´pujàcego
po rozliczonym roku bud˝etowym.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powin-
ny zawieraç rozliczenia wyp∏aconych kwot dotacji na
cele okreÊlone we wniosku.

§ 11. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przezna-
czeniem lub pobrana w nadmiernej wysokoÊci podle-
ga zwrotowi do bud˝etu paƒstwa na zasadach i w try-
bie okreÊlonym w przepisach o finansach publicznych.

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

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 kwietnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci prowizji od op∏at drogowych i kar pieni´˝nych pobieranych przez urz´dy
celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalnà Dyrekcjà Dróg Krajowych i Autostrad.

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41,
poz. 365) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Od op∏at drogowych i kar pieni´˝nych, pobie-
ranych w razie przekroczenia przez pojazdy wykonu-
jàce mi´dzynarodowy transport drogowy dopuszczal-
nej masy, nacisków osi lub wymiarów okreÊlonych
przepisami prawa o ruchu drogowym, urz´dy celne
otrzymujà prowizj´ w wysokoÊci 12% op∏aty albo
kary.

§ 2. Od op∏at i kar pieni´˝nych, o których mowa
w § 1, urz´dy celne odliczajà prowizj´, a pozosta∏à

cz´Êç op∏aty i kary pieni´˝nej, w terminie 3 dni po ka˝-
dych kolejnych 10 dniach miesiàca, przekazujà na ra-
chunek Êrodka specjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzeÊnia 1998 r.
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci prowizji od op∏at dro-
gowych pobieranych przez urz´dy celne oraz sposobu
jej pobierania i rozliczania z Generalnà Dyrekcjà Dróg
Publicznych (Dz. U. Nr 125, poz. 829).

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

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 16 kwietnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnieƒ do zasi∏ku rodzinnego, piel´gnacyjnego i wycho-
wawczego, innych dowodów niezb´dnych do ustalenia prawa do tych zasi∏ków oraz szczegó∏owych zasad

i trybu ich wyp∏aty.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia
1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyj-
nych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102,
poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.

Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104,
poz.1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz.1349, Nr 128,
poz.1405 i Nr 154, poz.1791) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:


