
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. 

Poz. 1820 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 9 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania 
i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych 

Na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu 

i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 254, 

poz. 1705) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) barze mlecznym – rozumie się przez to bar mleczny, o którym mowa w art. 6 pkt 17 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.
2)

);”; 

2) w § 3 dotychczasową  treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Dotacja może być udzielona na posiłki sporządzone wyłącznie z surowców wymienionych w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia.”; 

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorcy, za pośrednictwem izb skarbowych, otrzymują dotację pod warunkiem, że stosują marżę ga-

stronomiczną na poziomie nie wyższym niż 30% wartości zakupionych surowców wykorzystywanych do sporządze-

nia posiłków, o których mowa w § 3 ust. 2.”; 

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 

a) lp. 34 otrzymuje brzmienie: 

34. 10.61.11 Ryż łuskany 

b) lp. 58 otrzymuje brzmienie: 

58. 10.84.30 Sól spożywcza 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Minister Finansów: wz. J. Cichoń 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 

1146 i 1626. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598, 

1004, 1146 i 1188. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548. 




