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Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
7 paêdziernika 1999 r. w sprawie trybu i warunków cza-
sowego sk∏adowania towarów oraz tworzenia i prowa-
dzenia magazynów celnych  (Dz. U. Nr 87, poz. 971)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 3 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 12—14 w brzmieniu:
„12) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy dla

wnioskodawcy:
a) urzàd skarbowy o niezaleganiu przez wnio-

skodawc´ z podatkami stanowiàcymi do-
chód bud˝etu paƒstwa,

b) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezale-
ganiu przez wnioskodawc´ ze sk∏adkami na
ubezpieczenia spo∏eczne,

13) informacje z Centralnego Rejestru Skazanych
Ministerstwa SprawiedliwoÊci o niekaralnoÊci
osób kierujàcych dzia∏alnoÊcià wnioskodawcy
za przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci do-
kumentów, mieniu, obrotowi pieni´dzmi i pa-
pierami wartoÊciowymi, przest´pstwo gospo-
darcze lub przest´pstwo skarbowe,

14) oÊwiadczenie wnioskodawcy, ˝e w stosunku
do niego nie jest prowadzone post´powanie
egzekucyjne lub upad∏oÊciowe, sporzàdzone
zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àczniku
do rozporzàdzenia.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa

w § 3, organ celny powinien dokonaç prze-

glàdu stanu terenu lub pomieszczeƒ w celu
stwierdzenia, czy:
1) sprawowanie dozoru i kontroli celnej nie

spowoduje koniecznoÊci stosowania
Êrodków i nak∏adów niewspó∏miernych
do zakresu wnioskowanej dzia∏alnoÊci,

2) warunki prowadzenia magazynu celnego
zapewniajà pozostawanie towarów sk∏a-
dowanych w magazynie celnym pod do-
zorem celnym oraz umo˝liwiajà prowa-
dzenie kontroli celnej, w tym pozwalajà
na na∏o˝enie na magazyn celny zamkni´ç
celnych.

2. Z dokonanego przeglàdu organ celny spo-
rzàdza protokó∏.”;

3) w § 8 w ust. 3 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) daty wyprowadzenia towaru z magazynu cel-

nego.”;

4) dodaje si´ za∏àcznik w brzmieniu okreÊlonym w za-
∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Osoby posiadajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia pozwolenie na prowadzenie
magazynu celnego sà obowiàzane, w terminie 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, dostar-
czyç do organu celnego, który udzieli∏ pozwolenia, do-
kumenty okreÊlone w § 1 pkt 1.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
19 marca 2001 r.
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i warunków czasowego sk∏adowania towarów 
oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.
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