
2) zawierajàcego aktualnà informacj´ o niekaralno-
Êci;

3) o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
z zastrze˝eniem ust. 6.

4. W przypadku wàtpliwoÊci co do wiarygodnoÊci
dokumentów, o których mowa w ust. 3, dyrektor izby
celnej mo˝e za˝àdaç przedstawienia ich orygina∏ów.

5. Je˝eli przepisy odr´bne nie stanowià inaczej,
dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, powinien
zostaç sporzàdzony nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed
dniem z∏o˝enia wniosku.

6. Przepisu ust. 3 pkt 3 nie stosuje si´ do osoby,
która na podstawie przepisów odr´bnych nie podlega
obowiàzkowi ewidencyjnemu w zakresie uzyskania
numeru identyfikacji podatkowej.

§ 14. 1. Wpisu na list´ agentów celnych dokonuje
wyznaczony dyrektor izby celnej.

2. Wpis na list´ agentów celnych obejmuje:

1) numer i dat´ wpisu;

2) nazwisko, imi´ (imiona) i dat´ urodzenia;

3) miejsce i adres zamieszkania;

4) numer identyfikacji podatkowej NIP, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. Osoba, o której mowa w § 13 ust. 6, w przypad-
ku otrzymania decyzji o nadaniu numeru identyfikacji
podatkowej NIP jest obowiàzana niezw∏ocznie wystà-
piç z wnioskiem o zmian´ decyzji w sprawie wpisu na
list´ agentów celnych, przedk∏adajàc uwierzytelnionà
kserokopi´ decyzji o nadaniu numeru identyfikacji po-
datkowej.

§ 15. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, powo∏a przewodniczàcego Komisji
i jego zast´pc´.

2. Z dniem powo∏ania przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych przewodniczàcego
Komisji i jego zast´pcy  na podstawie niniejszego roz-
porzàdzenia wygasa kadencja Komisji powo∏anej na
podstawie przepisów dotychczasowych.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie
agencji celnych i agentów celnych (Dz. U. Nr 19, poz. 232,
z 2002 r. Nr 43, poz. 390 oraz z 2003 r. Nr 116, poz. 1097,
Nr 146, poz. 1417 i Nr 182, poz. 1782), które traci moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie okreÊlenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych 
na obszarach morskich i Êródlàdowych drogach wodnych

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 17 paê-
dziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór:

1) wniosku o wydanie zezwolenia na jednokrotne wy-
konywanie prac podwodnych na obszarach mor-
skich i Êródlàdowych drogach wodnych, który
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) wniosku o wydanie zezwolenia na wielokrotne wy-
konywanie prac podwodnych na ma∏ych g∏´boko-
Êciach na obszarach morskich i Êródlàdowych dro-
gach wodnych, który okreÊla za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia;

3) zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych,
o których mowa w pkt 1 i 2, który okreÊla za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
25 maja 2004 r. 

Minister Infrastruktury: K. Opawski

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt
2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 maja 2004 r. (poz. 1224)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR


