Dziennik Ustaw Nr 237

— 15359 —

Poz. 2004 i 2005
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2004)

2005
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie w´gla.
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. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ automatycznà rejestracj´ w przywozie na polski obszar celny w´gla, polegajàcà na rejestracji przez organ celny
przywozu towarów wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

———————

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

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).

Minister Gospodarki: J. Piechota
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Poz. 2005 i 2006
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2005 )

2006
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie ˝elatyny.
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 przywozie na polski obszar celny ˝elatyny, przeznaczonej do innych celów ni˝ spo˝ywcze, polegajàcà na rejestracji przez organ celny
przywozu towarów wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Gospodarki: J. Piechota

