
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. 

Poz. 422 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 lutego 2017 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 2016 r. poz. 599, 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. z 2017 r. poz. 265) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) naczelników urzędów celno-skarbowych, wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicz-

nych, w zakresie przechowywania i likwidacji: 

a) towarów o nieunijnym statusie celnym, które: 

– zostały przejęte na własność Skarbu Państwa na podstawie rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu 

w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 

– zostały przejęte na własność Skarbu Państwa w drodze nieodpłatnego przekazania lub zrzeczenia się, 

w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa celnego, 

– znajdują się w dyspozycji organów celnych i podlegają likwidacji na podstawie przepisów 

o postępowaniu karnym, prawa karnego wykonawczego oraz prawa karnego skarbowego, 

b) towarów, które zostały przejęte na własność Skarbu Państwa na podstawie rozstrzygnięć wydanych przez 

sąd powszechny w postępowaniu w sprawach celnych, 

c) towarów, które znajdują się w dyspozycji organów celnych i podlegają likwidacji na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. poz. 1537 oraz 

z 2009 r. poz. 1241),”; 

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do sprzedaży: Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Anty- 

korupcyjnemu, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowej Straży Pożarnej i izbie administracji skarbo-

wej ruchomości będących pojazdami samochodowymi i podlegających likwidacji w przypadkach, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie, lit. b i pkt 2 lit. b, stosuje się odpowiednio art. 105 § 3 ustawy.”; 

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nieodpłatne przekazanie ruchomości, o których mowa w § 9 ust. 1, 3 i 4, stanowiących własność Skarbu 

Państwa następuje za zgodą właściwego dyrektora izby administracji skarbowej.”. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 1228, 1244, 1579, 1860 i 1948. 
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§ 2. Likwidacje wszczęte przez dyrektora izby celnej i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia są dalej prowadzone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego według siedziby dyrektora izby 

administracji skarbowej, na terenie właściwości którego znajdowała się siedziba dyrektora izby celnej. 

§ 3. Czynności podjęte przez dyrektora izby skarbowej i dyrektora izby celnej przed dniem wejścia w życie niniejsze-

go rozporządzenia pozostają w mocy. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 




