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7. Ca∏kowita kwota cz´Êci oÊwiatowej dla jednostek samorzàdu terytorialnego, po odliczeniu 0,6 % rezerwy, wynosi:

8. OkreÊlona w ust. 2 statystyczna liczba uczniów
(Ur,i) ∏àcznie z uzupe∏niajàcà liczbà uczniów (Uu,i),
a tak˝e okreÊlone liczebnoÊci wychowanków albo
dzieci i m∏odzie˝y uprawnionych lub korzystajàcych
(Uz,i), podlegajà weryfikacji do aktualnego stanu wynikajàcego z danych systemu informacji oÊwiatowej

Poz. 1825, 1826 i 1827

dla bazowego roku szkolnego wed∏ug stanu na dzieƒ
30 wrzeÊnia 2007 r. i dzieƒ 10 paêdziernika 2007 r.,
z uwzgl´dnieniem korekty kwoty cz´Êci oÊwiatowej
(SOi). Dzieci i m∏odzie˝y upoÊledzonych umys∏owo ze
sprz´˝onymi niepe∏nosprawnoÊciami spe∏niajàcych
obowiàzek szkolny lub obowiàzek nauki poza szko∏à —
w oÊrodku rewalidacyjno-wychowawczym nie wlicza
si´ do liczby uczniów szko∏y, której dyrektor zezwoli∏
na takà form´ spe∏niania obowiàzku szkolnego lub
obowiàzku nauki.
9. Ârodki z korekty, o której mowa w ust. 8, sà rozliczane w ramach 0,6 % rezerwy cz´Êci oÊwiatowej.

1826
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 grudnia 2007 r.
zmieniajàce 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 akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

„2. Stawki akcyzy okreÊlone w art. 73 ust. 3 pkt 1—3
ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnàtrzwspólnotowo, nabywanych wewnàtrzwspólnotowo oraz
importowanych obni˝a si´:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni˝enia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z póên. zm.3))
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
———————

1) dla papierosów — do wysokoÊci 91,00 z∏ za ka˝de 1000 sztuk i 37,92 % maksymalnej ceny detalicznej, z zastrze˝eniem ust. 2a;
2) dla cygar i cygaretek — do wysokoÊci 149,00 z∏
za ka˝de 1000 sztuk;

1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341,
z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.
3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570
i Nr 279, poz. 2763, z 2005 r. Nr 40, poz. 380, Nr 103,
poz. 865, Nr 177, poz. 1473, Nr 180, poz. 1498, Nr 239,
poz. 2013 i Nr 266, poz. 2237 oraz z 2006 r. Nr 210,
poz. 1551 i Nr 246, poz. 1805.

3) dla tytoniu do palenia:
a) ci´tego tytoniu do r´cznego sporzàdzania papierosów — do wysokoÊci 65,62 z∏ za ka˝dy
1 kilogram i 27,34 % maksymalnej ceny detalicznej,
b) innego tytoniu do palenia — do wysokoÊci
59,00 % maksymalnej ceny detalicznej.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
14 stycznia 2008 r.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1827
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 grudnia 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych
Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24
ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380.
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 102, poz. 948, z póên. zm.3)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

2) w § 14:
a) w ust. 1:
— w pkt 1 wyrazy „1 746 z∏” zast´puje si´ wyrazami „1 896 z∏”,
— w pkt 2 wyrazy „1 628 z∏” zast´puje si´ wyrazami „1 768 z∏”,

1) w § 13:
a) w pkt 1 wyrazy „349 313 z∏” zast´puje si´ wyrazami „379 354 z∏”,

— w pkt 3 wyrazy „1 405 z∏” zast´puje si´ wyrazami „1 526 z∏”,

b) w pkt 2 wyrazy „139 845 z∏” zast´puje si´ wyrazami „151 872 z∏”,

— w pkt 4 wyrazy „1 142 z∏” zast´puje si´ wyrazami „1 240 z∏”,

c) w pkt 3 wyrazy „139 767 z∏” zast´puje si´ wyrazami „151 787 z∏”,

— w pkt 5 wyrazy „459 z∏” zast´puje si´ wyrazami „498 z∏”,

d) w pkt 4 wyrazy „2 336 z∏” i „1 142 z∏” zast´puje
si´ odpowiednio wyrazami „2 537 z∏” i „1 240 z∏”,

— w pkt 6 wyrazy „1 142 z∏” zast´puje si´ wyrazami „1 240 z∏”,

e) w pkt 5 wyrazy „46 612 z∏” i „237 z∏” zast´puje
si´ odpowiednio wyrazami „50 621 z∏” i „257 z∏”,

— w pkt 7 wyrazy „2 336 z∏” zast´puje si´ wyrazami „2 537 z∏”,

f) w pkt 6 wyrazy „46 971 z∏” i „236 z∏” zast´puje
si´ odpowiednio wyrazami „51 011 z∏” i „256 z∏”,
g) w pkt 7 wyrazy „1 142 z∏” zast´puje si´ wyrazami „1 240 z∏”;
———————
3)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272,
poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233 oraz z 2006 r. Nr 246,
poz. 1801.

Poz. 1827 i 1828

b) w ust. 2 wyrazy „237 z∏” zast´puje si´ wyrazami
„257 z∏”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1828
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 21 grudnia 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad uwidaczniania cen towarów i us∏ug
oraz sposobu oznaczania cenà towarów przeznaczonych do sprzeda˝y
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,
z 2003 r. Nr 229, poz. 2287 oraz z 2004 r. Nr 283,
poz. 2830) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) do tytu∏u rozporzàdzenia dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:
„1) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje wdro˝enia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r.
Nr 166, poz. 1172.

98/6/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów
oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L 80
z 18.03.1998, str. 27—31, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 32).”;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Towary oferowane kupujàcym w miejscu
sprzeda˝y opatruje si´, z zastrze˝eniem § 3a
i 5, wywieszkami zawierajàcymi informacje
wskazujàce ich nazwy handlowe, ceny oraz
jednostki miar, do których odnoszà si´ uwidocznione ceny. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach umieszcza si´ ponadto nazw´ producenta i inne informacje
umo˝liwiajàce niebudzàcà wàtpliwoÊci identyfikacj´ ceny z towarem.”;
3) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. Za równoznaczne ze spe∏nieniem wymogu
uwidaczniania cen na wywieszkach, o których mowa w § 3 ust. 1, w przypadku:
1) wierzchnich wyrobów odzie˝owych
w∏ókienniczych, wierzchniej odzie˝y ze
skóry i futer,

