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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 czerwca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej,
Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego
Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

1) art. 110—112 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
— Kodeks wykroczeƒ (Dz. U. z 2007 r. Nr 109,
poz. 756) w zakresie Êrodków spo˝ywczych
pochodzenia zwierz´cego;
2) art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) w zakresie okreÊlonym w art. 73 ust. 1 pkt 2 tej ustawy;

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 15, poz. 124 oraz z 2006 r. Nr 183,
poz. 1357) § 2 otrzymuje brzmienie:

3) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) w zakresie okreÊlonym w art. 5 ust. 1 tej ustawy;
4) art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt
(Dz. U. Nr 91, poz. 872, z 2005 r. Nr 100,
poz. 837 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 345 i Nr 64,
poz. 429) w zakresie okreÊlonym w art. 29
ust. 1 tej ustawy.”.

„§ 2. Inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej sà uprawnieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia okreÊlone w:
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y
z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213,
Nr 128, poz. 1351, z 2005 r. Nr 132,
poz. 1203, z 2006 r. Nr 226, poz. 1648
poz. 589 i Nr 99, poz. 664.

og∏oszone w Dz. U.
poz. 2081, z 2004 r.
poz. 1103 i Nr 143,
oraz z 2007 r. Nr 89,

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 czerwca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków
niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a tak˝e szczegó∏owych zasad i terminów og∏aszania
norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zu˝ycia takich wyrobów
Na podstawie art. 5 ust. 6 i 7 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:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
25 marca 2004 r. w sprawie wysokoÊci maksymalnych
norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów
akcyzowych zharmonizowanych, a tak˝e szczegó∏o———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).
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
i z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

wych zasad i terminów og∏aszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zu˝ycia takich wyrobów
(Dz. U. Nr 63, poz. 585) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 5 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) benzyny silnikowej, w tym lotniczej, oznaczonej symbolem PKWiU 23.20.11, olejów
lekkich pozosta∏ych otrzymanych z przerobu
ropy naftowej oraz lekkich produktów przerobu, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.13,
obj´tych kodami CN od 2710 11 11 do
2710 11 59 i CN 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokomponentami okreÊlonymi
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-

