
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 czerwca 2016 r. 

Poz. 750 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 25 maja 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych 

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli prze-

syłek pocztowych (Dz. U. poz. 1465) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Organ Służby Celnej, dokonując kontroli przesyłek pocztowych wprowadzanych na obszar celny Unii Eu-

ropejskiej i wyprowadzanych z tego obszaru: 

1) podejmuje czynności określone w przepisach tytułu V rozdziału 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych prze-

pisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks cel-

ny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.
3)

); 

2) przeprowadza kontrolę, o której mowa w art. 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 

z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.
4)

).”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 

 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 

1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 669. 
3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35. 
4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90. 




