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Dziennik Ustaw Nr 87

Poz. 507 i 508

1188 -

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1)

działu A. do którego wpisuje się stowarzyszenia
oraz terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia, o których mowa wart. 17 ust. 1a ustawy,"

2) po § 7 dodaje

się

-

§ 7a w brzmieniu:

,,§ 7a. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące
rejestracji stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do rejestracji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia, o których mowa wart.
1 7 ust. 1a ustawy, z tym że w księdze rejestrowej,
określonej w § 4, wpisuje się:

w rubryce trzeciej - nazwę, siedzibę i adres
jednostki organizacyjnej,
w rubryce czwartej - teren działania jednostki
organizacyjnej,
w rubryce ósmej - sposób reprezentowania
jednostki organizacyjnej i zaciągania zobowiązań majątkowych . "

Rozporządzenie

§ 2.
szenia.

wchodzi w

Minister

życie

Sprawiedliwości :

z dniem

ogło

A. Bentkowski
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA WSPOlPRACY GOSPODARCZEJ Z

ZAGRANICĄ

z dnia 5 grudnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

określenia

siedzib oraz
celnych.

właściwości

l

1) w § 1 dodaje
,,18)

Urząd

się

pkt 18 w brzmieniu:

Celny w Katowicach.",

2) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1)

Urząd Celny w Cieszynie - obszar województwa bielskiego, miasta: Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław $Iąski oraz gminy: Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Mszana, Pawłowice i Zebrzydowice z obszaru województwa katowickiego;"

urzędów

Góra i Lubawka z obszaru województwa jeleniogórskiego oraz obszar województw: opolskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego;"

Na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 maja 1990 r. w sprawie określenia
siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędóvv
celnych (Dz. U. Nr 37, poz. 212) wprowadza się następujące
zmiany:

miejscowej i rzeczowej

c) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
,,15a) Urząd Celny w Katowicach - obszar województw częstochowskiego i katowickiego,
z wyłączeniem miast: Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław $Iąski oraz gmin: Godów, Gorzyce,
Krzyżanowice, Lubomia, Mszana, Pawłowice
i Zebrzydowice;"
3) w § 3:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz w obrocie pocztowym",
b) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
,,18) Urząd Celny w Katowicach - transportem
kolejowym, lotniczym i w ruchu drogowym
oraz w obrocie pocztowym."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po upływie 14 dni

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
,,14)

Urząd .Celny we Wrocławiu - miasta: Kamienna Góra i Lubawka oraz gminy: Kamienna

Minister

Współpracy

Gospodarczej z Zagranicą:
M. Święcicki

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady
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