
Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 i 4 usta-
wy z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. o administrowaniu obro-
tem towarami z zagranicà, o zmianie ustawy — Kodeks
celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188,
poz.1572) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ auto-
matycznà rejestracj´ w przywozie na polski obszar cel-
ny odzie˝y u˝ywanej i innych artyku∏ów u˝ywanych,
okreÊlonych kodem PCN 6309 00 00 0, polegajàcà na
obowiàzku uzyskania pozwolenia na przywóz tych to-
warów.

§ 2. Wnioski o udzielenie pozwolenia, o którym mo-
wa w § 1, nale˝y sk∏adaç i rozpatrywaç od dnia og∏o-
szenia rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Wnioskodawca, niezale˝nie od wymogów
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleƒ na przy-

wóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach Êrod-
ków administrowania obrotem towarami z zagranicà
(Dz. U. Nr 226, poz. 1889), jest obowiàzany do∏àczyç do
wniosku o udzielenie pozwolenia kopi´ dokumentu po-
twierdzajàcego poddanie przez kontrahenta zagranicz-
nego odzie˝y u˝ywanej dezynfekcji i dezynsekcji.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç nast´pujàce informacje: 

1) nazw´ i siedzib´ lub imi´ i nazwisko oraz adres kon-
trahenta zagranicznego;

2) wielkoÊç ∏adunku poddanego dezynfekcji i dezyn-
sekcji; 

3) okreÊlenie metody przeprowadzenia dezynfekcji
i dezynsekcji. 

3. Dokument powinien byç opatrzony czytelnà pie-
cz´cià odpowiedniego organu lub instytucji, które
przeprowadzi∏y dezynfekcj´ i dezynsekcj´. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie  odzie˝y u˝ywanej i innych artyku∏ów u˝ywanych.

———————
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 sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Go-
spodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).


