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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych
oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w spra-
wie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych
oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199,
poz. 1947) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) sprzeda˝y przedmiotów i us∏ug.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zbiórek publicznych nie przeprowadza si´

w urz´dach administracji publicznej, na terenie
szkó∏ i placówek oÊwiatowych, na terenach
i w obiektach pozostajàcych w zarzàdzie Mini-
stra Obrony Narodowej lub ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych oraz jednostek or-
ganizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych albo Ministra Obrony Narodowej.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Oleksy

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r.
Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.


