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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania przy zniszczeniu towaru, zrzecze-
niu na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz powrotnym wywozie.

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
29 paêdziernika 1999 r. w sprawie szczegó∏owego try-
bu post´powania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu
na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz powrotnym wywozie
(Dz. U. Nr 92, poz. 1053 i z 2001 r. Nr 19, poz. 230) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Organ celny mo˝e uzale˝niç wydanie pozwo-

lenia na zniszczenie towaru od uzyskania
przez osob´, o której mowa w § 1 ust. 1, decy-
zji w∏aÊciwych organów administracji pu-
blicznej, o których mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628), zezwalajàcej na zniszczenie towaru
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oraz okreÊlajàcej sposób i warunki jego znisz-
czenia.”;

2) w § 11 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Organ celny, przyjmujàc towar na rzecz Skarbu
Paƒstwa, rozstrzyga o dopuszczeniu towaru do ob-
rotu.”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Do powrotnego wywozu towarów obj´tych

gospodarczà procedurà celnà stosuje si´ od-
powiednio przepisy rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 7 wrzeÊnia 2001 r. w spra-
wie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ celnych
(Dz. U. Nr 117, poz. 1250), dotyczàce trybu
stosowania procedury wywozu, z zastrze˝e-
niem § 19 i § 19a.”;

4) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadanie towarom przeznaczenia celnego po-

wrotnego wywozu w formie innej czynnoÊci ni˝
forma pisemna lub ustna mo˝e zostaç dokona-
ne, je˝eli spe∏nione sà warunki, o których mo-
wa w § 30 rozporzàdzenia Ministra Finansów
w sprawie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ cel-
nych.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka


