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2) wina gronowe (SWW 2472-1): 
a) wina gronowe (bez gronowo-ziołowych) (SWW 

2472-11). 
b) wina gronowo-ziołowe (SWW 2472-13), 

3) miody pitne (SWW 2473): 
a) miód pitny dwójniak (SWW 2473-1), 
b) miód pitny trójniak (SWW 2473-2), 
c) miód pitny czwórniak (SWW 2473-3). 

4) moszcze winne (SWW 2474-1) : 

a) moszcze winne z jabłek (SWW 2474-11), 

b) moszcze winne z winogron (SWW 2474-12). 

c) moszcze winne z wiśni (SWW 2474-13), 

d) moszcze winne pozostałe (SWW 2474-19). 

OBJAŚNIENIA: 

1) Dotyczy wyrobów w opakowaniach jednostkowych, określo
nych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy (Dz. 
U. Nr 26, poz. 93, Nr 43, poz. 167, Nr71, poz. 313 i Nr 127, poz. 
629 oraz z 1995 r. Nr 135, poz. 664). 

2) Nie dotyczy kodu peN 2208 1000 O. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 16 listopada 1995 r. 

w sprawie sporządzania i przekazywania danych statystycznych na cele obronne w zakresie pojazdów samo
chodowych i maszyn. 

Na podstawie art. 32 i art. 30 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 439) w związku z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 21 li
stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, 
Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 43, 
poz. 165) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się obowiązek przekazywania da
nych statystycznych na formularzu PM-1 - sprawoz
danie o stanie zasobów pojazdów samochodowych 
i maszyn. 

2. Wzór formularza PM-1 wraz z objaśnieniem jego 
wypełniania zawiera załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 1. Terenowe organy administracji rządowej 
oraz organy samorządu terytorialnego sporządzają 
wykazy pojazdów i maszyn będących w posiadaniu 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodar
czą, w formie i zakresie uzgodnionym z właściwym 
wojskowym komendantem uzupełnień. 

2. Obowiązek sporządzania i przekazywania nieod
płatnie danych statystycznych na żądanie właściwych 
miejscowo wojskowych komendantów uzupełnień 

spoczywa również na osobach prawnych i jednostkach 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 
do których prześle formularze właściwa terytorialnie 
wojskowa komenda uzupełnień. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy: 

1) jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio 
działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pol
skiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej, Urzędu Rady Ministrów, ministerstw i urzę
dów wojewódzkich; 

2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrom: 
Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Spra
wiedliwości, z wyjątkiem przedsiębiorstw, wobec 
których pełnią oni funkcje organu założycielskiego; 

3) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych państw obcych oraz innych przedsta
wicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie 
przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów 
lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzyna
rodowych, jak również członków tych przedstawi
cielstw, urzędów i instytucji oraz członków ich ro
dzin, a także innych osób zrównanych z nimi w za
kresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posia
dają obywatelstwa polskiego. 

§ 3. 1. Podmioty obowiązane do sporządzania spra
wozdań na formularzu PM-1 sporządzają je do dnia 15 
lutego każdego roku, według danych na dzień 31 grud
nia roku poprzedniego. 

2. Wprowadzone zarządzeniem sprawozdania spo
rządza się i przekazuje do właściwej wojskowej komen
dy uzupełnień, na której terenie ma siedzibę podmiot 
obowiązany. 

§ 4. Właściwe organy wojskowe, przy wykorzysty
waniu informacji uzyskanych na podstawie sprawoz
dań wprowadzonych w niniejszym zarządzeniu, za
pewniają przestrzeganie ograniczeń wynikających 

z ochrony praw osobistych obywateli oraz ochrony ta
jemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Obrony Narodowej: Z. W Okoński 


