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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 16 kwietnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. 

Na podstawie art. 276 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 
1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, 
poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, 
poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, 
poz. 1063) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
14 listopada 1997 r. w sprawie opłat pobieranych przez 
organy celne (Dz. U. Nr 139, poz. 937 i z 1998 r. Nr 126, 
poz. 836) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1) wykonywanie czynności kontroli celnej: 

a) badanie dokumentów wymaga
nych do zgłoszenia celnego 18,- zł, 

40,- zł, b) przeprowadzenie rewizji celnej 
c) przeprowadzanie rewizji celnej 

towaru wywożonego w obrocie 
pocztowym 5,- zł za 

każdą 
przesyłkę, 

d) kontrola środków transportu 
e) nałożenie zamknięć celnych 

12,-zł, 

6,- zł za 
każde 

zamknięcie 

celne, 
f) konwojowanie 2,50 zł za 1 km", 

b) w pkt 2 wyrazy ,,500,- zł" zastępuje się wyraza
mi ,,550,- zł", 

c) w pkt 5 wyrazy ,,20,- zł" zastępuje się wyrazami 
,,10,- zł", 

d) w pkt 6 wyrazy ,,50,- zł" zastępuje się wyrazami 
,,100,- zł", 

e) w pkt 7 wyrazy ,,70,- zł" zastępuje się wyrazami 
,,80,- zł", 

f) w pkt 8 wyrazy ,,50,- zł" zastępuje się wyrazami 
,,60,- zł", 

g) w pkt 9 wyrazy ,,2.000,- zł" zastępuje się wyra
zami ,,2.200,- zł"; 

2) w § 7: 

a) w pkt 1 wyrazy" 150,- zł" zastępuje się wyraza
mi ,,170,-zł", 

b) w pkt 2 wyrazy" 1.200,- zł" zastępuje się wyra
zami ,,1.400,- zł", 

c) w pkt 3 wyrazy ,,80,- zł" zastępuje się wyrazami 
,,100,- zł", 

d) w pkt 4 wyrazy" 1.000,- zł" zastępuje się wyra
zami ,,1.200,- zł", 

e) w pkt 5 po wyrazach "za każdą" dodaje się wy
raz "rozpoczętą". 

§ 2. W postępowaniach wszczętych i nie zakończo
nych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia sto
suje się opłaty w dotychczasowej wysokości. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 kwietnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń 
na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń 

określonych w dziale I i II. 

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, 
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 
oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 
marca 1996 r. w sprawie wysokości procentu składki 
wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubez-

pieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz termi
nów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych 
w dziale I i II (Dz. U. Nr 35, poz. 152 oraz z 1998 r. Nr 22, 
poz. 96 i Nr 105, poz. 662) w § 2 wyrazy" 1%" zastępu
je się wyrazami ,,0,5%". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 




