
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
uwidaczniania cen towarów i us∏ug oraz sposobu
oznaczania cenà towarów przeznaczonych do sprzeda-
˝y (Dz. U. Nr 99, poz. 894 i Nr 174, poz. 1428 oraz
z 2003 r. Nr 229, poz. 2287) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) towarach sprzedawanych na sztuki — nale˝y
przez to rozumieç towary, które ze wzgl´du
na ich natur´ i zgodnie z praktykà handlowà
sà odliczane przy sprzeda˝y na ˝yczenie ku-
pujàcego w pojedynczych egzemplarzach.
Towarami sprzedawanymi na sztuki nie sà
w szczególnoÊci towary ˝ywnoÊciowe, które
na mocy odr´bnych przepisów sà oznaczane
masà lub obj´toÊcià.”;

2) w § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W szczególnych przypadkach uzasadnionych
rodzajem, przeznaczeniem oraz zwyczajowo
oferowanà iloÊcià towarów masowych, towa-
rów pakowanych i towarów o ma∏ych gabary-
tach przy uwidacznianiu cen jednostkowych
dopuszcza si´ stosowanie dziesi´tnych wielo-
krotnoÊci i podwielokrotnoÊci legalnych jedno-
stek miar, innych ni˝ okreÊlone w ust. 2.”;

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do dnia 31 grudnia 2007 r. nie wymaga si´ bez-
poÊredniego oznaczenia cenà, w sposób okre-
Êlony w § 9 ust. 1, towarów przeznaczonych do
sprzeda˝y detalicznej, które ze swej natury nie
mogà byç tak oznaczone lub których takie

oznaczenie nie mia∏oby znaczenia dla kupujà-
cych. 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 30 czerwca 2005 r. przedsi´biorcy do-
stosujà uwidacznianie cen jednostkowych towarów
do wymagaƒ okreÊlonych w § 8 ust. 7 rozporzàdzenia
wymienionego w § 1. 

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

Minister Finansów: w z. J. Neneman
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia  23 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad uwidaczniania cen towarów i us∏ug 
oraz sposobu oznaczania cenà towarów przeznaczonych do sprzeda˝y 

———————
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 Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135.


