
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. 

Poz. 1032 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 29 czerwca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z  2015 r. poz. 858) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego 
na terenie Portu Lotniczego Lublin (Dz. U. poz. 1495) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniej-
szego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: M. Szczurek 

  

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1032 

 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 29 czerwca 2015 r. (poz. 1032) 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO 

NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO LUBLIN 

Skład wolnocłowy jest zlokalizowany na poziomie parteru oraz poziomie −1 w Terminalu Pasażerskim Portu Lotni-
czego Lublin. Z uwagi na usytuowanie składu wolnocłowego wewnątrz budynku, odgraniczenie składu stanowią trwałe 
elementy konstrukcyjne budynku. 

Opis przebiegu granic składu wolnocłowego jest przedstawiony na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis 
przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego składem wolnocłowym oraz – 
w postaci kopii – we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy oraz w Ministerstwie Finansów. 

Granicę obszaru składu wolnocłowego usytuowanego w obiekcie 00.PK.121 stanowią następujące odcinki ścian: 

1) ściana o długości 11,03 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń 00.PO.111 i 00.SC.113; 

2) ściana o długości 11,12 m z jednym otworem drzwiowym oraz roletą kratową, oddzielająca skład wolnocłowy od 
pomieszczenia 00.PO.119; 

3) ściana o długości 11,3 m z roletą kratową, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia 00.PO.121; 

4) ściana o długości 11,03 m z roletą kratową, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia 00.PO.100. 

Granicę obszaru składu wolnocłowego usytuowanego w obiekcie 00.PK.140 stanowią następujące odcinki ścian: 

1) ściana o długości 7,53 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia 00.SC.141; 

2) ściana zewnętrzna o długości 11,05 m; 

3) ściana o długości 7,53 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń: 00.SG.137, 00.PO.138 i 00.PO.139; 

4) ściana o długości 7,53 m z jednym otworem drzwiowym oraz roletą kratową, oddzielająca skład wolnocłowy od 
pomieszczenia 00.PO.119. 

Granicę obszaru składu wolnocłowego usytuowanego w obiekcie 01.PT.39 stanowią następujące odcinki ścian: 

1) ściana o długości 4,1 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia 01.PT.38; 

2) ściana o długości 3,35 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczenia 01.PT.40 oraz klatki schodowej 
K.3.01.PO.35; 

3) ściana długości 4,1 m, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń 01.PT.40 i 01.PT.37; 

4) ściana o długości 3,35 m, z jednym otworem drzwiowym. 

Obszar składu wolnocłowego 

Obszar składu wolnocłowego wynosi 218,87 m2. 




