
krów, wodne roztwory innych substancji
s∏odzàcych, a w przypadku owoców lub
warzyw — tak˝e w soku owocowym albo
warzywnym, powinna dotyczyç masy net-
to Êrodka spo˝ywczego po odsàczeniu,
oznaczonej na opakowaniu jednostko-
wym, je˝eli p∏yn ten lub mieszanka p∏ynów
stanowi jedynie dodatek do podstawowe-
go sk∏adu tego Êrodka spo˝ywczego i nie
jest czynnikiem wp∏ywajàcym na wybór
konsumentów.”;

5) w § 9 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) masa lub obj´toÊç towaru nieoznaczonego ce-
nà nie przekroczy 5 kilogramów lub 5 litrów
odpowiednio dla towarów sprzedawanych
wed∏ug masy lub obj´toÊci; w przypadku to-
warów pakowanych podane wielkoÊci dotyczà
odpowiednio jednostek masy i obj´toÊci netto
bez opakowania; towary sprzedawane na
sztuki nie przekroczà swojà wielkoÊcià sumy
wymiarów, przy pomiarze w skrajnych punk-
tach (d∏ugoÊci, szerokoÊci i wysokoÊci) 2 me-
trów oraz masy ca∏kowitej 5 kilogramów lub
obj´toÊci 5 litrów,”;

6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. nie wymaga si´
bezpoÊredniego oznaczenia cenà, w sposób
okreÊlony w § 9 ust. 1, towarów przeznaczo-
nych do sprzeda˝y detalicznej, które ze swej
natury nie mogà byç tak oznaczone lub któ-
rych takie oznaczenie nie mia∏oby znaczenia
dla kupujàcych. Przepis ten stosuje si´ do:

1) towarów o ma∏ych gabarytach,

2) towarów masowych,

3) sadzonek roÊlin, kwiatów ci´tych i donicz-
kowych,

4) ˝ywych zwierzàt,

5) towarów ˝ywnoÊciowych, niepakowanych
sprzedawanych na sztuki,

6) towarów zwyczajowo oferowanych do
sprzeda˝y w wi´kszych iloÊciach, w szcze-
gólnoÊci: cegie∏, glazury lub terakoty,

7) towarów spo˝ywczych, których termin
przydatnoÊci do spo˝ycia albo data mini-
malnej trwa∏oÊci up∏ynie w ciàgu najbli˝-
szej doby, liczàc od momentu ich wysta-
wienia na sprzeda˝,

8) towarów oferowanych do sprzeda˝y poza
lokalem przedsi´biorstwa lub na specjal-
nie organizowanych pokazach w celu ich
sprzeda˝y,

9) towarów dystrybuowanych przez automa-
ty sprzedajàce i inne automaty umieszczo-
ne w miejscach sprzeda˝y,

10) towarów przeznaczonych do sprzeda˝y,
których cena uwidoczniona w sposób
okreÊlony w ust. 2 nie przekracza kwoty
4 z∏otych.”.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2004 r. przedsi´biorcy dosto-
sujà sposoby informowania o cenach towarów i us∏ug
oferowanych kupujàcym do wymagaƒ okreÊlonych
w § 8 ust. 7a rozporzàdzenia wymienionego w § 1. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia i zmiany urz´dowych nazw niektórych miejscowoÊci

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 2003 r. o urz´dowych nazwach miejscowoÊci
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ lub zmienia nazwy miejscowoÊci
w województwach: dolnoÊlàskim, lubelskim, lubu-

skim, ∏ódzkim, ma∏opolskim, mazowieckim, opolskim,
podkarpackim, podlaskim, pomorskim, Êlàskim, Êwi´-
tokrzyskim, warmiƒsko-mazurskim, wielkopolskim
i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego
w województwie ma∏opolskim, zgodnie z za∏àcznikiem
do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
24 grudnia 2003 r. (poz. 2288)
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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