
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 października 2015 r. 

Poz. 1728 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji 

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów usta-

wy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 46, poz. 237) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) przepisów o likwidacji niepodjętych depozytów,”, 

b) w pkt 2 w lit. b: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„przepisów o likwidacji niepodjętych depozytów, z wyjątkiem:”, 

– uchyla się tiret pierwsze; 

2) w § 4: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 1: 

– – lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) zostały przejęte na własność Skarbu Państwa na podstawie rozstrzygnięć wydanych 

w postępowaniu w sprawach celnych lub w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skar-

bowe albo w postępowaniu dotyczącym likwidacji niepodjętych depozytów, a znajdujących się 

w dyspozycji organów Służby Celnej,”, 

– – lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) znajdują się w dyspozycji organów celnych i podlegają likwidacji na podstawie przepisów 

o postępowaniu karnym i prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego, prawa celne-

go oraz przepisów o likwidacji niepodjętych depozytów,”, 

– w pkt 2 uchyla się lit. a, 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 211, 218, 396, 539, 774, 978, 1269, 

1311, 1322, 1419 i 1649. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1728 

 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisy działu II rozdziału 6 ustawy dotyczące poborcy skarbowego stosuje się odpowiednio do pra-

cownika obsługującego organ likwidacyjny, upoważnionego do likwidacji ruchomości.”. 

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

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 

 




