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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wypadków, w których organ celny mo˝e odstàpiç 
od pobrania zabezpieczenia.

Na podstawie art. 93 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 paêdziernika 1997 r. w sprawie okreÊlenia wypad-
ków, w których organ celny mo˝e odstàpiç od pobrania
zabezpieczenia (Dz. U. Nr 128, poz. 830 oraz z 2000 r.
Nr 8, poz. 88 i Nr 95, poz. 1045), w § 2 dodaje si´ 
pkt 17—23 w brzmieniu:

„17) urzàdzenia pomocnicze i akcesoria przywo˝one
∏àcznie z wyposa˝eniem, o którym mowa w
pkt 16,

18) sprz´t i zwierz´ta przywo˝one na polski obszar
celny do strefy nadgranicznej w rozumieniu usta-
wy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o ochronie gra-
nicy paƒstwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r.
Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12,
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poz.136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498) w celu wykonywania pracy na gruntach
rolnych po∏o˝onych w tej strefie przez osob´ ma-
jàcà miejsce zamieszkania lub siedzib´ w obsza-
rze przygranicznym przylegajàcym do polskiego
obszaru celnego,

19) przyrzàdy i aparaty potrzebne lekarzom, wetery-
narzom, po∏o˝nym oraz osobom wykonujàcym
podobne zawody, a tak˝e urzàdzenia pomocni-
cze i akcesoria przywo˝one ∏àcznie z tym wypo-
sa˝eniem,

20) zwierz´ta wierzchowe lub pociàgowe oraz ich za-
prz´gi,

21) sprz´t sportowy i inne towary przeznaczone do
u˝ytkowania na zawodach sportowych, trenin-

gach lub pokazach, okreÊlone w za∏àczniku nr 35
do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych proce-
dur celnych (Dz. U. Nr 18, poz. 214),

22) rzeczy osobistego u˝ytku podró˝nych, okreÊlone
w za∏àczniku nr 35 do rozporzàdzenia, o którym
mowa w pkt 21,

23) akcesoria i wyposa˝enie kontenera, okreÊlone
w za∏àczniku nr 27 do rozporzàdzenia, o którym
mowa w pkt 21.”

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


