
 
 

Warszawa, dnia 3 stycznia 2012 r. 
Pozycja 8 

R O Z P O R Z ĄD Z E N I E  

MINISTRA FINANSÓW 1)  

z dnia 16 grudnia 2011 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 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1664) w § 2 dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu: 

„5. Właściwość miejscową dyrektora izby celnej w sprawach czynności obserwowania i rejestrowania, przy 
użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym 
zdarzeniom, zwanych dalej „obserwacją”, ustala się według miejsca, w którym mają być podjęte po raz pierwszy 
czynności w celu ustalenia sprawców oraz uzyskania dowodów przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy. 

6. W przypadku gdy z przyczyn organizacyjnych lub technicznych dyrektor izby celnej właściwy zgodnie 
z ust. 5 nie może przeprowadzić obserwacji, właściwym w sprawach obserwacji jest dyrektor izby celnej, który 
posiada odpowiednie możliwości organizacyjne i techniczne jej przeprowadzenia.  

7. Dyrektor izby celnej, który zarządził obserwację zgodnie z ust. 5 albo 6, pozostaje właściwy w sprawach 
obserwacji bez względu na miejsce prowadzenia obserwacji.”.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: wz. L. Kotecki 

                                                      
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. ww
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