
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. 

Poz. 2270 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce 
w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077 oraz 

z 2015 r. poz. 1844) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat 

wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1282) § 8 

i § 9 otrzymują brzmienie: 

„§ 8. W przypadku uiszczenia przez wojska obce zaliczki na poczet opłat związanych z udostępnieniem im po-

ligonu wojskowego, zaliczka ta jest przekazywana przez wojska obce bezpośrednio na rachunek bankowy Funduszu 

Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji 

technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716). 

§ 9. Wniesione przez wojska obce opłaty związane z udostępnieniem im poligonu wojskowego: 

1) na podstawie faktury wystawionej przez jednostkę wojskową, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, są przekazywa-

ne przez wojska obce w całości bezpośrednio na rachunek bankowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, 

o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finan-

sowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) na podstawie faktury wystawionej przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, są przeka-

zywane przez wojska obce w całości bezpośrednio na rachunek bankowy tej jednostki.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 




