
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 grud-
nia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicà to-
warami i us∏ugami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r.
Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz.
1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór wniosku stosowany w post´powaniu o wyda-
nie pozwolenia na przywóz sprz´tu do gier towa-
rzyskich,

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny byç
do∏àczone do wniosku,

3) warunki wydania pozwolenia,

4) wzór pozwolenia oraz sposób i tryb ewidencjono-
wania wydanych pozwoleƒ w ramach automatycz-
nej rejestracji obrotu, ustanowionej rozporzàdze-
niem Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2001 r.
w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji
obrotu w przywozie sprz´tu do gier towarzyskich
(Dz. U. Nr 81, poz. 884).

§ 2. 1. Organy celne wydajà pozwolenie na przywóz
na polski obszar celny sprz´tu do gier towarzyskich,
wymienionego w za∏àczniku do rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 4, zwane dalej „pozwoleniem”, na
wniosek osoby krajowej w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 11
lit. a) lub b) ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks
celny, zwanej dalej „wnioskodawcà”.

2. Wnioski o wydanie pozwolenia sk∏ada si´ wraz
z dokonaniem zg∏oszenia do procedury dopuszczenia
do obrotu.

3. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Do wniosku o wydanie pozwolenia nale˝y do-
∏àczyç:

1) aktualne dokumenty potwierdzajàce prowadzenie
przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie dzia∏alnoÊci wytwórczej, handlowej lub
us∏ugowej,

2) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu wnioskodawcy nu-
meru identyfikacyjnego REGON.

§ 4. Dokument, o którym mowa w § 3 pkt 1, mo˝e
byç do∏àczony w oryginale lub kopii poÊwiadczonej
urz´dowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do
sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w imieniu wnioskodawcy.

§ 5. Warunkiem wydania pozwolenia jest:

1) z∏o˝enie prawid∏owo wype∏nionego wniosku wraz
z wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie
z postanowieniami § 3,

2) wniesienie op∏aty za wydanie pozwolenia, okreÊlo-
nej w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
24 grudnia 1997 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci
op∏at za wydanie pozwolenia na przywóz towarów
na polski obszar celny lub na wywóz towarów
z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz.
1127).

§ 6. Wzór pozwolenia okreÊla za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.

§ 7. Organ celny, który wyda∏ pozwolenie, przeka-
zuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych uwierzytelnionà kopi´ tego pozwolenia wraz
z uwierzytelnionà kopià wniosku, na podstawie które-
go pozwolenie zosta∏o udzielone, w terminie 7 dni od
dnia wydania tego pozwolenia.

§ 8. 1. Ewidencja udzielonych pozwoleƒ jest prowa-
dzona przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, w formie ksi´gi ewidencyjnej, oddzielnie
dla ka˝dego pozwolenia.

2. Ksi´g´ ewidencyjnà, o której mowa w ust. 1,
mo˝na prowadziç w systemie elektronicznym, pod wa-
runkiem ̋ e zawarte w niej dane znajdujà potwierdzenie
w dokumentach przechowywanych przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych.

3. Wpis do ksi´gi ewidencyjnej powinien byç trwa-
∏y i wyraêny, nie mo˝e byç wymazywany ani w inny
sposób usuwany.

4. Ksi´g´ ewidencyjnà i wydruki z systemu elektro-
nicznego przechowuje si´ zgodnie z przepisami doty-
czàcymi klasyfikowania dokumentów do celów archi-
walnych.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç:

1) numer pozwolenia,

2) dat´ wydania pozwolenia,

3) numer identyfikacyjny (REGON) wnioskodawcy,

4) nazw´ i adres wnioskodawcy,

5) numer wniosku,

6) wielkoÊç, na jakà wydano pozwolenie.

§ 9. Rozporzàdzenie wychodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 23 lipca 2001 r.

w sprawie pozwoleƒ na przywóz na polski obszar celny sprz´tu do gier towarzyskich.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 23 lipca 2001 r. (poz. 885)

Za∏àcznik nr 1
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UWAGI

UZASADNIENIE

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji s∏u˝y stronie odwo∏anie do Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏, wniesione w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia decyzji stronie (art. 127 § 2 i art. 129 § 2 Kodeksu post´powania administracyjnego).

2. Odwo∏anie wnosi si´ za poÊrednictwem organu celnego, który wyda∏ decyzj´ (art. 129 § 1 Kodeksu post´po-
wania administracyjnego).

3. Po wyczerpaniu Êrodków odwo∏awczych strona mo˝e wnieÊç skarg´ na decyzj´ z powodu jej niezgodnoÊci
z prawem bezpoÊrednio do Naczelnego Sàdu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia de-
cyzji skar˝àcemu (art. 34 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Ad-
ministracyjnym).

Podpis Piecz´ç


