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Pieczęć wolnego 
obszaru celnego 

7.5 cm 

Zdjęcie 

(3,5 x 4 cm) 

PRZEPUSTKA STAŁA 

Nr ewidencyjny . . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .... .. . . 

Załączniki do zarządzenia Prezesa Głów
nego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 
1991 r. (poz. 5) 

Załącznik nr 1 

19 ...... r. 

Termin ważności przepustki 

Ważność przepustki przedłużono do 

10.5cm 
19 .. .. ... r. 19 ....... r. 19 .... .. . r. nazwisko 

imiona 

seria i nr dokumentu tożsamości 

jest uprawniony do przebywania na terenie 
wolnego obszaru celnego. 

Awers 

nazwa wolnego obszaru celnego 

PRZEPUSTKA JEDNORAZOWA 

Nr ewidencyjny . ..... .... ... ... .... . . ............... . 

pieczęć imienna i podpis zarządzającego 

datownik i podpis funkcjonariusza celnego 

Rewers 

Załącznik nr 2 

......... . .. . ... ........... . 
Czas wejścia (wjazdu) 

Czas wyjścia (wyjazdu) 

nazwisko i imiona 7.5cm 

seria i numer dokumentu tożsamości 

jest uprawniony do jednorazowego wstępu 
na teren wolnego obszaru celnego 

marka i nr rejestracyjny p..ojazdu 

----------10.5 cm ----------

6 

pieczęć imienna 
i podpis 

zarządzającego 

datownik i podpis 
funkcjonariusza celnego 

ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ 

z dnia 18 grudnia 1991 r. 

w sprawie określenia kwoty, powyżej której należności celne uiszcza się w formie bezgotówkowej. 

Na podstawie art. 90 pkt 5 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. 
Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Należności pieniężne, wynikające z decyzji o wy
miarze należności celnych, których łączna kwota przekracza 
20 mln złotych, uiszcza się wyłącznie w formie bezgotów
kowej . 

§ 2. Zasada ustalona w § 1 nie dotyczy wpłat gotów
kowych na rzecz organów celnych, dokonywanych za po
średnictwem banków i urzędów pocztowych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezes Głównego Urzędu Ceł: M. F. Zieliński 
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