
Dziennik Ustaw Nr 182 — 13735 — Poz. 1423

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór:

1) upowa˝nienia do wykonywania kontroli, o której
mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o S∏u˝bie Celnej, zwanej dalej „ustawà”,
stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) imiennego upowa˝nienia do wykonywania kon-
troli, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, sta-
nowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2009 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie
wzoru upowa˝nienia do prowadzenia czynnoÊci kontroli
celnej wykonywanych poza urz´dem celnym albo miej-
scem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny
(Dz. U. Nr 135, poz. 1443), które na podstawie art. 242
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej
(Dz. U. Nr 168, poz. 1323) traci moc z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia.

1423

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 paêdziernika 2009 r.

w sprawie wzorów upowa˝nieƒ do wykonywania kontroli przez S∏u˝b´ Celnà

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 29 paêdziernika 2009 r. (poz. 1423)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

AWERS

REWERS

Opis techniczny imiennego upowa˝nienia do wykonywania kontroli :

1) upowa˝nienie wdrukowane na papierze z mikrodrukiem „S∏u˝ba Celna”, pokryte t∏em giloszowym w kolo-
rze jasno zielonym;

2) barwa tekstu upowa˝nienia jest czarna;

3) wymiary — 70 mm x 100 mm;

4) zalaminowane w foli´ zabezpieczajàcà po dokonaniu wpisów w upowa˝nieniu.
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