DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 czerwca 2021 r.
Poz. 1109

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA FINANSÓ W, F UNDUSZY I PO LITYK I R EGIO NALNEJ 1)
z dnia 17 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych,
w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów
lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382 oraz z 2021 r. poz. 802)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych
oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2019 r. poz. 130
i 2099, z 2020 r. poz. 2063 oraz z 2021 r. poz. 215 i 522) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. XV:
a)

uchyla się pkt 2 i 3,

b) uchyla się pkt 13,
c)
2)

uchyla się pkt 15;

w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. XV:
a)

uchyla się pkt 1,

b) uchyla się pkt 9,
c)
3)

uchyla się pkt 11;

w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. IX uchyla się pkt 1.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

1)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

