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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r.
Poz. 2304

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A F IN AN SÓ W 1)
z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim
właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych
i organów podatkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 481 oraz z 2015 r. poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 3 w ust. 1:

b)

2)

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 1a ustawy w zakresie wydobycia gazu ziemnego
lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych
kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211), ustala się odpowiednio według miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu podlegającego kontroli, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot podlegający kontroli oraz miejsca, w którym znajduje się przedmiot kontroli;”,

w.
rc

a)

w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) urzędowego sprawdzenia, określonego w art. 64 ust. 1 ustawy w podmiotach, o których mowa w pkt 1a,
ustala się według miejsca, w którym następuje wprowadzenie gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci
przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo załadunek gazu ziemnego lub ropy naftowej na
inny środek transportu.”;

w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. III otrzymuje brzmienie:
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Dyrektor Izby Celnej
w Gdyni
Naczelnik Urzędu Celnego
w Gdyni
Naczelnik Urzędu Celnego
w Gdańsku

3

Naczelnik Urzędu Celnego
w Słupsku

obszar województwa pomorskiego, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne,
wyłączna strefa ekonomiczna oraz morskie porty i przystanie
powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta Gdynia i Sopot
powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski,
tczewski, miasto Gdańsk, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączna
strefa ekonomiczna oraz morskie porty i przystanie
powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk

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

1)

2)

Minister Finansów: P. Szałamacha

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642,
1830, 1890 i 2023.

