
Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego
zasi´gu dzia∏ania urz´dów celnych i izb celnych, któ-

rych odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi
do wykonywania zadaƒ w zakresie akcyzy na teryto-
rium kraju (Dz. U. Nr 82, poz. 751 i Nr 277, poz. 2749)
w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w lp. IV:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
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Art. 39. 1. Zarzàd województwa b´dàcy organem za-
∏o˝ycielskim samorzàdowej instytucji filmowej staje si´,
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, organizatorem w rozu-
mieniu ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organizo-
waniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej.

2. Organizator, o którym mowa w ust. 1, w termi-
nie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nada statut
samorzàdowej instytucji kultury, o której mowa
w art. 38.

3. Organy samorzàdowej instytucji filmowej, o któ-
rej mowa w ust. 1, pe∏nià funkcj´ do czasu powo∏ania
organów zarzàdzajàcych samorzàdowej instytucji kul-
tury, o której mowa w art. 38, nie d∏u˝ej ni˝ przez
3 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

4. Pracownicy samorzàdowej instytucji filmowej,
o której mowa w ust. 1, stajà si´, z dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, pracownikami samorzàdowej instytucji
kultury, o której mowa w art. 38.

5. Mienie samorzàdowej instytucji filmowej, o któ-
rej mowa w ust. 1, staje si´, z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, mieniem samorzàdowej instytucji kultury,
o której mowa w art. 38.

6. Samorzàdowa instytucja kultury, o której mowa
w art. 38, wst´puje we wszystkie stosunki prawne, któ-
rych podmiotem by∏a samorzàdowa instytucja filmo-
wa, o której mowa w ust. 1, bez wzgl´du na charakter
prawny tych stosunków.

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 19 oraz art. 31
pkt 23 w zakresie art. 45b, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 lipca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania urz´dów celnych 
i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi do wykonywania zadaƒ w zakresie

akcyzy na terytorium kraju

1. Urzàd Celny w Katowicach powiaty: b´dziƒski, bieruƒsko-l´dziƒski, miko∏owski,
gmina O˝arowice z powiatu tarnogórskiego oraz mia-
sta: Chorzów, Dàbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice,
Mys∏owice, Siemianowice Âlàskie, Sosnowiec, Tychy

2. Urzàd Celny w Gliwicach powiaty: gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski
z wy∏àczeniem gminy O˝arowice, wodzis∏awski, gmina
Paw∏owice z powiatu pszczyƒskiego oraz miasta: By-
tom, Gliwice, Jastrz´bie-Zdrój, Piekary Âlàskie, Ruda
Âlàska, Rybnik, Âwi´toch∏owice, Zabrze, ˚ory

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów 
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).



b) uchyla si´ pkt 4,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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5. Urzàd Celny w Bielsku-Bia∏ej powiaty: bielski, cieszyƒski, pszczyƒski z wy∏àczeniem
gminy Paw∏owice, ˝ywiecki oraz miasta: Bielsko-Bia∏a
i Cieszyn

1. Urzàd Celny w Opolu obszar województwa opolskiego

1. Urzàd Celny w Zielonej Górze powiaty: kroÊnieƒski, nowosolski, wschowski, ˝agaƒ-
ski, ˝arski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra

2. Urzàd Celny w Gorzowie
Wielkopolskim

powiaty: gorzowski, mi´dzyrzecki, s∏ubicki, strzelecko-
-drezdenecki, sul´ciƒski, Êwiebodziƒski oraz miasto
Gorzów Wielkopolski

2) w lp. VIII:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

b) uchyla si´ pkt 2;

3) w lp. X:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Urzàd Celny w Rzeszowie powiaty: d´bicki, kolbuszowski, le˝ajski, ∏aƒcucki, mie-
lecki, ni˝aƒski, ropczycko-s´dziszowski, rzeszowski,
stalowowolski, strzy˝owski, tarnobrzeski oraz miasta:
Rzeszów i Tarnobrzeg

b) uchyla si´ pkt 3;

4) w lp. XI:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

b) uchyla si´ pkt 3;

5) w lp. XV:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

1. Urzàd Celny we Wroc∏awiu powiaty: milicki, oleÊnicki, o∏awski, strzeliƒski, Êredzki,
trzebnicki, wo∏owski, wroc∏awski oraz miasto Wroc∏aw

2. Urzàd Celny w Legnicy powiaty: boles∏awiecki, g∏ogowski, górowski, jaworski,
legnicki, lubaƒski, lubiƒski, polkowicki, zgorzelecki, z∏o-
toryjski oraz miasto Legnica
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 lipca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieƒ od podatku ak-
cyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z póên. zm.2)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 14:

a) po ust. 2b dodaje si´ ust. 2c i 2d w brzmieniu:

„2c. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, majà
równie˝ zastosowanie do importu, je˝eli:

1) importer przy dokonaniu zg∏oszenia cel-
nego z∏o˝y w∏aÊciwemu naczelnikowi

urz´du celnego oÊwiadczenie, ˝e wyro-
by, o których mowa w ust. 1, b´dà prze-
znaczone do innych celów ni˝ nap´do-
we, opa∏owe, do produkcji paliw silni-
kowych lub olejów opa∏owych;

2) importer posiada zaÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wy-
dane przez w∏aÊciwego naczelnika urz´-
du celnego, potwierdzajàce zamówie-
nie odbioru wyrobów, o których mowa
w ust. 1, z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy; w∏aÊciwy
naczelnik urz´du celnego potwierdza
zamówienie po przedstawieniu przez
importera zaÊwiadczenia w∏aÊciwych
organów podatkowych o niezaleganiu
z p∏atnoÊcià podatku od towarów
i us∏ug oraz akcyzy;

3) wprowadzenie przez importera do sk∏a-
du podatkowego wyrobów, o których
mowa w ust. 1, nastàpi z zastosowa-
niem procedury zawieszenia poboru ak-
cyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1
pkt 3 ustawy, oraz na warunkach okre-
Êlonych w przepisach dotyczàcych pro-

———————
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).

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz
z 2005 r. Nr 11, poz. 78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863 
i Nr 106, poz. 895.

b) uchyla si´ pkt 3,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Urzàd Celny w Wa∏brzychu powiaty: dzier˝oniowski, jeleniogórski, kamiennogór-
ski, k∏odzki, lwówecki, Êwidnicki, wa∏brzyski, zàbkowic-
ki oraz miasta: Jelenia Góra i Wa∏brzych

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska


