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piƒski, krotoszyƒski, ostrowski, ostrzeszowski,
pleszewski oraz miasto na prawach powiatu —
Kalisz,

b) Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Koni-
nie, obejmujàce powiaty: kolski, koniƒski, s∏u-
pecki, turecki oraz miasto na prawach powiatu
— Konin,

c) Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Lesz-
nie, obejmujàce powiaty: gostyƒski, koÊciaƒski,
leszczyƒski, rawicki, wolsztyƒski oraz miasto na
prawach powiatu — Leszno,

d) Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Pile,
obejmujàce powiaty: chodzieski, czarnkowsko-
-trzcianecki, obornicki, pilski, wàgrowiecki, z∏o-
towski,

e) Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Pozna-
niu, obejmujàce powiaty: gnieênieƒski, grodzi-
ski, mi´dzychodzki, nowotomyski, poznaƒski,
Êredzki, Êremski, szamotulski, wrzesiƒski oraz
miasto na prawach powiatu — Poznaƒ;

16) w województwie zachodniopomorskim:

a) Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Kosza-
linie, obejmujàce powiaty: bia∏ogardzki, draw-

ski, ko∏obrzeski, koszaliƒski, s∏awieƒski, szczeci-
necki, Êwidwiƒski, wa∏ecki oraz miasto na pra-
wach powiatu — Koszalin,

b) Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Szcze-
cinie, obejmujàce powiaty: choszczeƒski, gole-
niowski, gryficki, gryfiƒski, kamieƒski, ∏obeski,
myÊliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz
miasta na prawach powiatu — Szczecin, Âwino-
ujÊcie.

§ 2. W sprawach nale˝àcych do zadaƒ organów sa-
morzàdu województwa w∏aÊciwe jest samorzàdowe
kolegium odwo∏awcze majàce siedzib´ w mieÊcie b´-
dàcym siedzibà w∏adz samorzàdu województwa.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów w∏a-
ÊciwoÊci samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych
(Dz. U. Nr 13, poz. 115).

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 paêdziernika 2003 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w zwiàzku z art. 26 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów wójta Gminy Granowo.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 16 listopada 2003 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okre-
Êla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 paêdziernika 2003 r. (poz. 1714)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynnoÊci 
wyborczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2

w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia Wo-
jewody, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przed-
terminowych wyborów wójta Gminy Granowo
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogà byç dokonywane 
czynnoÊci przewidziane przepisami prawa celnego

Na podstawie art. 288 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymogi, jakie musi spe∏niaç miejsce wyznaczone
lub uznane przez organ celny;

2) warunki i tryb post´powania przy wyznaczaniu lub
uznawaniu oraz znoszeniu przez organ celny tych
miejsc;

3) okres, na jaki mogà zostaç przez organ celny uzna-
ne lub wyznaczone te miejsca;

4) wypadki, w których czynnoÊci przewidziane przepi-
sami prawa celnego mogà byç dokonywane
w tych miejscach;

5) rodzaj towarów, którym mo˝e zostaç nadane prze-
znaczenie celne w tych miejscach.

§ 2. 1. Dyrektor izby celnej mo˝e z urz´du wyzna-
czyç miejsce, w którym mogà byç dokonywane czyn-
noÊci przewidziane przepisami prawa celnego.

2. Dyrektor izby celnej, na wniosek osoby zaintere-
sowanej, mo˝e uznaç miejsce, w którym mogà byç do-
konywane czynnoÊci przewidziane przepisami prawa
celnego.

§ 3. 1. Miejsce wyznaczone lub uznane przez dyrek-
tora izby celnej musi spe∏niaç warunki gwarantujàce
w szczególnoÊci zapewnienie nienaruszalnoÊci i to˝sa-
moÊci znajdujàcych si´ w nim towarów.

———————
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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141,
poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz
z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

1 2

do 17 paêdziernika 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, in-
formacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

do 20 paêdziernika 2003 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wybor-
czej

do 27 paêdziernika 2003 r. (do godz. 2400) — zg∏aszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandy-
datów na wójta

do 31 paêdziernika 2003 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych

do 31 paêdziernika 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, in-
formacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania,
obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych
kandydatach na wójta, na którym umieszczone sà, w kolejnoÊci
alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykszta∏cenie,
miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zg∏aszajàcego kandydata
oraz nazwa partii politycznej, do której nale˝y kandydat

do 6 listopada 2003 r. — sporzàdzenie spisu wyborców

14 listopada 2003 r. o godz. 2400 — zakoƒczenie kampanii wyborczej

15 listopada 2003 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców

16 listopada 2003 r. godz. 600—2000 — przeprowadzenie g∏osowania


