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1) jaj konsumpcyjnych pozyskanych w gospodarstwach znajdujàcych si´ na obszarach zapowietrzonym lub zagro˝onym:
a) przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi, do wyznaczonego przez niego zak∏adu pakujàcego, je˝eli:
— zosta∏y opakowane w opakowania jednorazowe,
— sà stosowane Êrodki przewidziane przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu,
b) do zak∏adu produkujàcego przetwory jajeczne
w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu
nr 853/2004 w za∏àczniku III w sekcji X w rozdziale II, w celu ich przetworzenia w sposób
okreÊlony w rozporzàdzeniu (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny Êrodków
spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 139 z 30.04.2004,
str. 1) w za∏àczniku II w rozdziale XI,
c) w celu ich usuni´cia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r.
ustanawiajàcego przepisy sanitarne dotyczàce
produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 37, str. 92, z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 1774/2002”;
2) jaj przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi pozyskanych w gospodarstwach znajdujàcych si´ na
obszarze A poza obszarami zapowietrzonym lub
zagro˝onym, lub na obszarze B;
3) pasteryzowanych przetworów jajecznych w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu nr 853/2004 w za∏àczniku III w sekcji X w rozdziale II.
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˝e przesy∏ka spe∏nia wymagania w zakresie zdrowia
zwierzàt okreÊlone w decyzji 2006/135.
§ 12. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyraziç
zgod´ na wysy∏k´:
1) z obszaru A lub B produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu nr 1774/2002 w za∏àczniku VII
w rozdziale II w sekcji A, w rozdziale III w sekcji B,
w rozdziale IV w sekcji A, w rozdziale VI w sekcji A i B, w rozdziale VII w sekcji A, w rozdziale VIII
w sekcji A, w rozdziale IX w sekcji A i w rozdziale X w sekcji A oraz w za∏àczniku VIII w rozdziale II
w sekcji B, w rozdziale III w cz´Êci II w sekcji A oraz
w rozdziale VII w sekcji A w ust. 1 lit. a;
2) z obszaru B nieprzetworzonych piór lub cz´Êci piór
w
sposób
okreÊlony
w
rozporzàdzeniu
nr 1774/2002 w za∏àczniku VIII w rozdziale VIII
w sekcji A w ust. 1 lit. a, wyprodukowanych z drobiu lub hodowlanych ptaków ∏ownych;
3) z obszaru A lub obszaru B piór i cz´Êci piór, wyprodukowanych z drobiu lub hodowlanych ptaków
∏ownych, poddanych obróbce strumieniem pary
lub z zastosowaniem innej metody zapewniajàcej
wyeliminowanie czynników chorobotwórczych.
§ 13. Powiatowy lekarz weterynarii wyra˝a zgod´
w sprawach, o których mowa w § 4—6 i 8—12, je˝eli
przeprowadzona przez niego analiza ryzyka wyka˝e, ˝e
transport drobiu i innych ptaków utrzymywanych
przez cz∏owieka, produktów pochodzenia zwierz´cego
oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierz´cego
nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi nie spowoduje zagro˝enia rozprzestrzeniania si´ wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu wywo∏anej wirusem grypy A podtyp H5N1.
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

2. Do przesy∏ki jaj, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a, do∏àcza si´ dokument handlowy potwierdzajàcy,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1)
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci oprocentowania odroczonej lub roz∏o˝onej na raty
nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y mienia z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, szczegó∏owych kryteriów
niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych ni˝ pieniàdz mierników wartoÊci nale˝noÊci pieni´˝nej
Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊcia-

mi rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208,
poz. 2128, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Skarbu Paƒstwa kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Skarb Paƒstwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1894).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772 oraz z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.

Dziennik Ustaw Nr 71

— 3278 —

Poz. 494 i 495

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Skarbu Paƒstwa
z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie wysokoÊci oprocentowania odroczonej lub roz∏o˝onej na raty nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y mienia z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa, szczegó∏owych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych ni˝ pieniàdz mierników
wartoÊci nale˝noÊci pieni´˝nej (Dz. U. Nr 102, poz. 1189)
w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

„6. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 2—5,
stosuje si´ w wypadku dotrzymania przez nabyw-

Minister Skarbu Paƒstwa: W. Jasiƒski

c´ ustalonych w umowie bàdê odroczonych terminów p∏atnoÊci nale˝noÊci i oprocentowania.
W razie niedotrzymania terminów p∏atnoÊci stosuje si´ oprocentowanie w wysokoÊci dwukrotnoÊci stopy redyskontowej.”.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli
Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w zwiàzku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska.
§ 2. 1. Koszty ponoszone w zwiàzku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska ustala si´ jako sum´ kosztów pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagaƒ ochrony Êrodowiska.
2. Podstaw´ obliczenia kosztów ponoszonych
w zwiàzku z prowadzeniem kontroli przestrzegania
wymagaƒ ochrony Êrodowiska stanowià:
1) stawka jednostkowa, b´dàca równowartoÊcià 2 %
przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego za IV
kwarta∏ roku poprzedzajàcego dzieƒ pobrania próbek lub wykonania pomiarów og∏aszanego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na
podstawie odr´bnych przepisów wydawanych dla
celów ustalania rewaloryzacji emerytur i rent;
———————
1)

2)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865
i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191,
poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362
i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.

2) wspó∏czynnik odpowiadajàcy poszczególnej czynnoÊci zwiàzanej z pobieraniem próbek, wykonywaniem pomiarów i analiz.
3. Wykaz czynnoÊci oraz wspó∏czynników odpowiadajàcych poszczególnym czynnoÊciom zwiàzanym
z pobieraniem próbek, wykonywaniem pomiarów
i analiz jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
4. Koszty przeprowadzenia czynnoÊci zwiàzanej
z pobieraniem próbek, wykonywaniem pomiarów
i analiz ustala si´ jako iloczyn stawki jednostkowej,
o której mowa w ust. 2 pkt 1, i wspó∏czynnika odpowiadajàcego tej czynnoÊci, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
5. Koszty ponoszone za pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów i analiz niewymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, lub wykonywanych innà,
zgodnà z obowiàzujàcymi przepisami w tym zakresie
metodykà, ustala si´ w sposób okreÊlony w ust. 4,
przyjmujàc wspó∏czynniki ustalone dla czynnoÊci wykonywanych tà samà lub zbli˝onà metodykà.
§ 3. Przy ustalaniu kosztów kontroli przestrzegania
wymagaƒ ochrony Êrodowiska stosuje si´ stawk´ jednostkowà, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, obowiàzujàcà w dniu zakoƒczenia pobierania próbek lub wykonywania pomiarów.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.3)
Minister Ârodowiska: J. Szyszko
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 7 listopada 2000 r.
w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w zwiàzku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 107,
poz. 1144), które utraci∏o moc z dniem 1 stycznia 2005 r.

