Dziennik Ustaw Nr 228

— 14470 —

Poz. 1907 i 1908
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1907)

WYKAZ SPRZ¢TU DO GIER TOWARZYSKICH OBJ¢TEGO AUTOMATYCZNÑ REJESTRACJÑ W PRZYWOZIE,
PODLEGAJÑCEGO REJESTRACJI PRZEZ ORGAN CELNY

1908
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kszta∏towników i profili ze stali niestopowej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. o administrowaniu obrotem 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´ automatycznà rejestracj´ w wywozie z polskiego obszaru
celnego do paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej towarów wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia,
polegajàcà na obowiàzku uzyskania pozwolenia na wywóz tych towarów.
§ 2. Wnioski o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w § 1, nale˝y sk∏adaç i rozpatrywaç od dnia og∏oszenia rozporzàdzenia.
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

§ 3. Wnioskodawca, niezale˝nie od wymogów
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleƒ na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach Êrodków administrowania obrotem towarami z zagranicà
(Dz. U. Nr 226, poz. 1889), jest obowiàzany do∏àczyç do
wniosku o udzielenie pozwolenia nast´pujàce dokumenty:
1) dokument wywozowy ka˝dej wywo˝onej partii towaru, sporzàdzony w dwóch egzemplarzach w j´zyku polskim i angielskim, który przedsi´biorca odbiera w Ministerstwie Gospodarki;
2) kopi´ umowy z kontrahentem zagranicznym dotyczàcà towaru b´dàcego przedmiotem wniosku;
3) Êwiadectwo pochodzenia towaru lub oÊwiadczenie
producenta o pochodzeniu towaru.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Gospodarki: J. Piechota

Dziennik Ustaw Nr 228

— 14471 —

Poz. 1908 i 1909
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1908)

WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH AUTOMATYCZNÑ REJESTRACJÑ, PODLEGAJÑCYCH OBOWIÑZKOWI
UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYWÓZ

1)

Dotyczy towarów pochodzàcych z Rzeczypospolitej Polskiej.

1909
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia
2002 r. o administrowaniu obrotem 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)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ automatycznà rejestracj´ w wywozie z polskiego obszaru
celnego makulatury, polegajàcà na rejestracji przez organ celny wywozu towarów wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Gospodarki: J. Piechota

