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c. Oddzia∏ Celny „Stocznie Morskie” w Gdaƒsku 041410

d. Oddzia∏ Celny „Port Pó∏nocny” w Gdaƒsku 041500

V. IZBA CELNA W OLSZTYNIE 200000

1. Urzàd Celny w Olsztynie** 200100 urzàd wewn´trzny

a. Oddzia∏ Celny w Korszach 200130

b. Oddzia∏ Celny w Bezledach 200300

c. Oddzia∏ Celny w Bartoszycach 200310

2. Urzàd Celny w E∏ku** 200500 urzàd wewn´trzny

a. Oddzia∏ Celny w Go∏dapi 200510

3. Urzàd Celny w Elblàgu 200600

a. Oddzia∏ Celny w Braniewie 200200

b. Oddzia∏ Celny w Gronowie 200210

VI. IZBA CELNA W PRZEMYÂLU 100000

1. Urzàd Celny w PrzemyÊlu** 101100 urzàd wewn´trzny

a. Oddzia∏ Celny w Medyce 100300 z wy∏àczeniem otwierania 
i zamykania procedury TIR

b. Oddzia∏ Celny w Korczowej 101200

VII. IZBA CELNA W RZEPINIE 110000

1. Urzàd Celny w Olszynie * 110600 nie posiada uprawnieƒ

a. Oddzia∏ Celny w Tuplicach 110900

—————
*    Urzàd celny graniczny nieposiadajàcy uprawnieƒ do otwierania i zamykania procedury TIR i WPT, wskazany jedynie in-

formacyjnie jako jednostka nadrz´dna.
** Urzàd celny wewn´trzny wskazany jedynie informacyjnie jako jednostka nadrz´dna.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie w∏aÊciwoÊci miejscowej organów celnych.

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 kwietnia 2002 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci miejscowej

organów celnych (Dz. U. Nr 43, poz. 391) w za∏àczniku
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w lp. IV w:
a) pkt 1 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „powia-

ty: pucki, wejherowski, gminy: Przodkowo i ˚u-
kowo z powiatu kartuskiego oraz miasta Gdy-
nia i Sopot z obszaru województwa pomorskie-
go”,

b) pkt 4 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „powiaty:
bytowski, chojnicki, cz∏uchowski, kartuski z wy-
∏àczeniem gmin: Przodkowo i ˚ukowo, koÊcier-

—————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏osze w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141,
poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.
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ski, l´borski i s∏upski oraz miasto S∏upsk z obsza-
ru województwa pomorskiego”;

2) w lp. VII w:
a) pkt 1 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „powiaty:

brzeziƒski, ∏aski, ∏owicki, ∏ódzki wschodni, pabia-
nicki, paj´czaƒski, rawski, sieradzki, skierniewic-
ki, wieluƒski, wieruszowski, zduƒskowolski,
dzielnice miasta ¸ódê: Górna, Polesie i Widzew
oraz miasto Skierniewice z obszaru wojewódz-
twa ∏ódzkiego”,

b) pkt 2 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „powiaty:
kutnowski, ∏´czycki, podd´bicki, zgierski oraz
dzielnice miasta ̧ ódê: Ba∏uty i ÂródmieÊcie z ob-
szaru województwa ∏ódzkiego”;

3) w lp. X w:
a) pkt 1 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „powiaty:

obornicki, poznaƒski z wy∏àczeniem gmin: Kór-
nik, Kleszczewo, Kostrzyn i Swarz´dz z wyjàt-
kiem miejscowoÊci Janikowo, szamotulski oraz
miasto Poznaƒ z wy∏àczeniem prawobrze˝nej
cz´Êci miasta od rzeki Warty, ograniczonej od
pó∏nocy ulicà Ba∏tyckà i dalej ulicà Warszawskà
do granic miasta z obszaru województwa wiel-
kopolskiego”,

b) pkt 2 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „powiaty:
gnieênieƒski, kolski, koniƒski, s∏upecki, Êredzki,
turecki, wrzesiƒski, gminy: Kórnik, Kleszczewo,
Kostrzyn, Swarz´dz z wyjàtkiem miejscowoÊci
Janikowo z powiatu poznaƒskiego oraz prawo-

brze˝na cz´Êç miasta Poznania od rzeki Warty,
ograniczona od pó∏nocy ulicà Ba∏tyckà i dalej uli-
cà Warszawskà do granic miasta i miasto Konin
z obszaru województwa wielkopolskiego”; 

4) w lp. XI w:
a) pkt 1 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „powiaty:

jaros∏awski, lubaczowski, przemyski, przewor-
ski, gmina Dynów z powiatu rzeszowskiego
i miasto PrzemyÊl oraz teren kolejowego przej-
Êcia granicznego w KroÊcienku z obszaru woje-
wództwa podkarpackiego”,

b) pkt 2 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „powiaty:
d´bicki, le˝ajski, ∏aƒcucki, rzeszowski z wy∏àcze-
niem gminy Dynów, ropczycko-s´dziszowski,
strzy˝owski i gmina Kolbuszowa z powiatu kol-
buszowskiego oraz miasto Rzeszów z obszaru
województwa podkarpackiego”,

c) pkt 3 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „powiaty:
kolbuszowski z wy∏àczeniem gminy Kolbuszo-
wa, mielecki, ni˝aƒski, stalowowolski, tarno-
brzeski oraz miasto Tarnobrzeg z obszaru woje-
wództwa podkarpackiego”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 listopada 2002 r.

w sprawie wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç plan post´powania na wypadek zagro˝enia ˝ycia lub zdro-
wia ludzkiego, mienia oraz Êrodowiska naturalnego.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybu-
chowymi, bronià, amunicjà oraz wyborami i technolo-
già o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.
Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117,
poz. 1007) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania, jakim
powinien odpowiadaç plan post´powania na wypadek
zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz
Êrodowiska naturalnego, zwany dalej „planem post´-
powania”, opracowany przez przedsi´biorc´ wykonu-

jàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarza-
nia materia∏ów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Plan post´powania powinien uwzgl´dniaç cha-
rakter i stopieƒ potencjalnych zagro˝eƒ wynikajàcych
z prowadzonej przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

§ 2. 1. Plan post´powania powinien w szczególno-
Êci:

1) zawieraç informacje dotyczàce lokalizacji i dzia∏al-
noÊci przedsi´biorcy;

2) okreÊlaç mo˝liwoÊci wystàpienia awarii i ich prze-
widywane skutki;

3) zawieraç opis Êrodków zapewniajàcych gotowoÊç
na wypadek wystàpienia awarii i ograniczanie jej
skutków;

—————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 97, poz. 867).


