
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 3 i art. 19 ust. 1 usta-
wy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obro-
tem z zagranicà towarami i us∏ugami (Dz. U. Nr 157,
poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320
i Nr 42, poz. 472) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
11 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej

rejestracji obrotu w przywozie sprz´tu do gier towarzy-
skich (Dz. U. Nr 81, poz. 884) za∏àcznik do rozporzàdze-
nia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do ni-
niejszego rozporzàdzenia.

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

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 lutego 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprz´tu
do gier towarzyskich.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 27 lutego 2002 r. (poz. 229)

WYKAZ SPRZ¢TU DO GIER TOWARZYSKICH OBJ¢TEGO AUTOMATYCZNÑ REJESTRACJÑ OBROTU 
W PRZYWOZIE

Kod PCN Wyszczególnienie

ex. 9504

ex. 9504 30

ex. 9504 30 10 0

ex. 9504 30 50 0

ex. 9504 30 90 0

ex. 9504 90

ex. 9504 90 90 0

.ex 9504 90 90 0

Sprz´t do gier towarzyskich, sto∏owych, salonowych w tym bilardy elektryczne, sto∏y
bilardowe, specjalne sto∏y do gier rozgrywanych w kasynach oraz wyposa˝enie auto-
matycznych kr´gielni:

– Pozosta∏e gry uruchamiane monetà, banknotem (pieniàdzem papierowym), ˝etonem
lub innym podobnym artyku∏em, inne ni˝ wyposa˝enie kr´gielni:

– – Gry z ekranem

– – Pozosta∏e:

– – – Pozosta∏e

– – Cz´Êci

– Pozosta∏e:

– – Pozosta∏e

Urzàdzenia mechaniczne, elektromechaniczne i elektroniczne przeznaczone do gier
umo˝liwiajàcych wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe


