
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.

Pozycja 170

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie,  
w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów 
Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów 
podatkowych (Dz. U. Nr 182, poz. 1422, z 2010 r. Nr 249, poz. 1664 oraz z 2012 r. poz. 8) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 

a) lp. III otrzymuje brzmienie:

III Dyrektor Izby Celnej 
w Gdyni

obszar województwa pomorskiego, morskie wody wewnętrzne, morze 
terytorialne oraz morskie porty i przystanie 

b) lp. VIII otrzymuje brzmienie:

VIII Dyrektor Izby Celnej 
w Olsztynie

obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz morskie porty 
i przystanie 

c) lp. XIII otrzymuje brzmienie:

XIII Dyrektor Izby Celnej 
w Szczecinie

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie porty 
i przystanie 

d) w lp. XV pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2 Naczelnik Urzędu Celnego II 
w Warszawie 

powiaty: legionowski, nowodworski z wyłączeniem terenu Portu 
Lotniczego Warszawa-Modlin, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe 
Wielkie, Halinów i Sulejówek z powiatu mińskiego oraz dzielnice 
m.st. Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, 
Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła

3 Naczelnik Urzędu Celnego III  
„Port Lotniczy” w Warszawie

teren Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie oraz teren Portu Lotniczego 
Warszawa-Modlin

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, 
poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.
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e) w lp. XVI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3 Naczelnik Urzędu Celnego 
w Wałbrzychu

powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, 
lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Jelenia 
Góra 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3 Dyrektor Izby Celnej w Gdyni obszar województwa pomorskiego, morskie wody wewnętrzne, morze 
terytorialne oraz morskie porty i przystanie 

b) lp. 8 otrzymuje brzmienie: 

8 Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz morskie porty 
i przystanie 

c) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13 Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie porty 
i przystanie 

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. XVI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3 Naczelnik Urzędu Celnego 
w Wałbrzychu

powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, 
lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Jelenia 
Góra 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r.

Minister Finansów: wz. M. Orłowska




