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Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 
uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu 
oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprze-
daży (Dz. U. Nr 99, poz. 894, z późn. zm.3)) wprowadza 
się następujące zmiany:

1)  w § 13 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie-
nie:

„Do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wymaga się bez-
pośredniego oznaczenia ceną, w sposób określony 
w § 9 ust. 1, towarów przeznaczonych do sprzeda-
ży detalicznej, które ze swej natury nie mogą być 
tak oznaczone lub w przypadku których takie ozna-
czenie nie miałoby znaczenia dla kupujących.”;

2)  § 13a otrzymuje brzmienie:

„§ 13a.  Do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wymaga się 
uwidaczniania cen jednostkowych towa-
rów innych niż określone w § 8 ust. 7c, 
przeznaczonych do sprzedaży w zestawach 
(kompletach).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2011 r.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług  
oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2007 r. Nr 166, 
poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, 
poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1428, z 2003 r. Nr 229, 
poz. 2287,  z 2004 r. Nr 283, poz. 2830 oraz z 2007 r. Nr 247, 
poz. 1828.
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