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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie procedury zawieszenia
poboru akcyzy i jej dokumentowania

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 2 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
30 maja 2005 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w spra-
wie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej doku-

mentowania (Dz. U. Nr 96, poz. 813 i Nr 103, poz. 864)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 uchyla si´ pkt 7;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
17 czerwca 2005 r.”.

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

Minister Finansów: M. Gronicki

———————
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).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie uchylenia rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie obni˝enia stawek
podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70
ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75
ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku ak-
cyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) za-
rzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 30 maja 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego
(Dz. U. Nr 96, poz. 814 i Nr 103, poz. 866).

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

Minister Finansów: M. Gronicki

———————
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).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)

z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badaƒ naukowych, prac rozwojowych 
i innych zadaƒ finansowanych ze Êrodków finansowych na nauk´ oraz wydatkowania tych Êrodków

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 paêdziernika
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238,

poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85,
poz. 727) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — nauka, 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 Nauki i In-
formatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).


