
Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
20 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owej klasyfika-
cji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych
(Dz. U. Nr 209, poz. 2132) w za∏àczniku nr 2 do rozpo-
rzàdzenia wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w dziale „010 — Rolnictwo i ∏owiectwo”, rozdzia∏y

„01001 Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

01002 OÊrodki doradztwa rolniczego” 

otrzymujà brzmienie:

„01001 Centrum Doradztwa Rolniczego

01002 Wojewódzkie oÊrodki doradztwa rolnicze-
go”;

2) w dziale „600 — Transport i ∏àcznoÊç”, po rozdzia-
le „60011 Drogi publiczne krajowe” dodaje si´
rozdzia∏ 60012 w brzmieniu:

„60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie urz´dów celnych, w których mo˝e byç dokonywany eksport, import
lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, techno-
logiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bez-
pieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzy-
narodowego pokoju i bezpieczeƒstwa (Dz. U. z 2004 r.
Nr 229, poz. 2315) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
15 kwietnia 2004 r. w sprawie urz´dów celnych, 
w których mo˝e byç dokonywany eksport, import lub
tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U.
Nr 82, poz. 749) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymu-
je brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


