
Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 61 ust. 3 usta-
wy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleƒ na prowadzenie
sk∏adu podatkowego, dzia∏alnoÊci jako zarejestrowany
handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a tak-
˝e na wykonywanie czynnoÊci w charakterze przedsta-
wiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 i Nr 167,
poz. 1749 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 321) w § 13 po
ust. 4b dodaje si´ ust. 4c w brzmieniu:
„4c. W przypadku podmiotu, który prowadzi dzia∏al-

noÊç polegajàcà na magazynowaniu wyrobów
akcyzowych zharmonizowanych, o których mo-
wa w § 14 ust. 1 oraz § 18 ust. 1, 1a i 1b rozpo-
rzàdzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia
2004 r. w sprawie zwolnieƒ od podatku akcyzo-

wego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z póên. zm.2)) —
wyprodukowanych lub przetworzonych przez
inny podmiot i nieprzeznaczonych do odsprze-
da˝y — i który zu˝ywa te wyroby do produkcji
wyrobów nieb´dàcych wyrobami akcyzowymi,
nie stosuje si´ przepisów ust. 1 pkt 1a, 2 i 3
i ust. 4 oraz nie ustala si´ minimalnego okresu
magazynowania, pod warunkiem ˝e:
1) podmiot ubiegajàcy si´ o zezwolenie na pro-

wadzenie sk∏adu podatkowego posiada wa-
runki techniczne umo˝liwiajàce produkcj´
wyrobów nieb´dàcych wyrobami akcyzowy-
mi z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych;

2) sk∏ad podatkowy b´dzie znajdowa∏ si´
w miejscu produkcji wyrobów nieb´dàcych
wyrobami akcyzowymi.”.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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1115
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 lipca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zezwoleƒ na prowadzenie sk∏adu podatkowego,
dzia∏alnoÊci jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec,
a tak˝e na wykonywanie czynnoÊci w charakterze przedstawiciela podatkowego

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finan-
sów (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,
Nr 106, poz. 895 i Nr 132, poz. 1113.

1116
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie okreÊlenia jednostek operatora publicznego przeprowadzajàcych kontrol´ wykonywania
obowiàzku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania op∏at abonamentowych

za ich u˝ywanie, wzoru upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych oraz zasad
i trybu wydawania tych upowa˝nieƒ

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 21 kwiet-
nia 2005 r. o op∏atach abonamentowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 728) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Jednostkà operatora publicznego uprawnionà
do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiàzku
rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
i uiszczania op∏at abonamentowych za ich u˝ywanie 
jest Rejonowy Urzàd Poczty dzia∏ajàcy na danym obsza-
rze.

§ 2. OkreÊla si´ wzór upowa˝nienia do wykonywa-
nia czynnoÊci kontrolnych, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Upowa˝nienie do wykonywania czynnoÊci
kontrolnych wydaje pracownikom kierownik jednostki
operatora publicznego, o której mowa w § 1, na okres
jednego roku, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia na kolejne
lata. 

2. Druk upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci
kontrolnych jest drukiem Êcis∏ego zarachowania. Jed-
nostka operatora publicznego, o której mowa w § 1,
prowadzi ewidencj´ wydanych upowa˝nieƒ.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.2)

Minister Infrastruktury: w z. J. R. Kurylczyk
———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra ¸àcznoÊci z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie
kontroli wykonywania obowiàzku rejestracji odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 70, poz. 339
oraz z 1996 r. Nr 104, poz. 481).


