
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 1292

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego 
oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 
oraz z 2016 r. poz. 65 i 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego określa załącznik do 
rozporządzenia.

§ 2. Do wniosku o utworzenie albo zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego wnioskodawca dołącza:

1) odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego, przysługujące wnioskodaw-
cy w stosunku do nieruchomości, na których ma być ustanowiony wolny obszar celny;

2) mapę, z zaznaczeniem przebiegu granic, w skali 1:5000;

3) opinię organu celnego:

a) dotyczącą możliwości sprawowania dozoru celnego towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego ob-
szaru celnego,

b) potwierdzającą zgodność ze stanem faktycznym przebiegu granic:
– przedstawionych na mapie, o której mowa w pkt 2,
– zawartych w szczegółowym opisie granic zawartym w sekcji G wniosku stanowiącego załącznik do rozporzą-

dzenia,
– z informacjami zawartymi w odpisie z księgi wieczystej, o której mowa w pkt 1.

§ 3. Do wniosku o zniesienie wolnego obszaru celnego dołącza się opinię organu celnego zawierającą ustalenia dotyczące:

1) rozliczenia towarów wprowadzonych do wolnego obszaru celnego przez osoby prowadzące w nim działalność;

2) uregulowania przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym zobowiązań wobec organu celnego 
związanych z wykonywaniem dotychczasowej działalności.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.2)

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) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wnios- 
ku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy 
do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku (Dz. U. poz. 540), które traci moc z dniem 20 sierpnia 2016 r., w związku z wejś- 
ciem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228).



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1292

 

 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 18 sierpnia2016 r. (poz. …..) 

 WZÓR 

Wniosek o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego 

 W O L N Y    O B S Z A R    C E L N Y  WOC 

A. ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK 
MINISTER FINANSÓW 

ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

B. RODZAJ WNIOSKU 

  utworzenie  zmiana powierzchni  zniesienie1) 

C. DANE WNIOSKODAWCY 

 numer identyfikacyjny EORI                  
 

 nazwa lub imię i nazwisko  

 adres siedziby lub adres zamieszkania 

 kod pocztowy miejscowość ulica nr domu nr lokalu 

      

D. DANE OSOBY WYZNACZONEJ DO KONTAKTU W SPRAWACH WNIOSKU 

 imię i nazwisko  

 numer telefonu adres e-mail 

   

E. NAZWA I ADRES WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 

 nazwa wolnego obszaru celnego  

 adres wolnego obszaru celnego 

 kod pocztowy miejscowość ulica nr domu nr lokalu 

      

F. UZASADNIENIE GOSPODARCZE UTWORZENIA/ZMIANY WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 

  
 
 
 
 

G. OPIS GRANIC I POWIERZCHNIA WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 

 powierzchnia wolnego obszaru celnego  

 szczegółowy opis granic wolnego obszaru celnego wraz z określeniem miejsc wejść i wyjść 

  

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 18 sierpnia 2016 r. (poz. 1292)

WZÓR
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H. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

 Oświadczam, że:2) 

  według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane i informacje wynikające 
z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne 

  nie dopuściłem się  dopuściłem się 

 naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego 

  nie dopuściłem się  dopuściłem się 

 powtórnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego 

    nie jest prowadzone    jest prowadzone 

 w stosunku do mojej osoby postępowanie egzekucyjne 

    nie jest prowadzone    jest prowadzone 

 w stosunku do mojej osoby postępowanie upadłościowe 

  nie zalegam  zalegam                      przedkładam zaświadczenie 

 w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu 
skarbowego3) 

o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające stan 
zaległości w podatkach płatnych naczelnikowi 
urzędu skarbowego 

I. INFORMACJE DODATKOWE 

  
 
 

J. ZAŁĄCZNIKI 

  odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego, 
przysługujące wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości, na których ma być 
ustanowiony wolny obszar celny, 

 mapa, z zaznaczeniem przebiegu granic, w skali 1:5000, 
 opinia organu celnego. 

  
 

K. PODPIS4) 

 imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) odpowiedzialnej za reprezentację wnioskodawcy data 

   
 
                                                 
1) Sekcji F, G i H nie wypełnia się w przypadku wniosku o zniesieniu wolnego obszaru celnego. 
2) Szczegółowe informacje dotyczące naruszenia, powtórnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego, 
zaległości w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego, toczącego się postępowania egzekucyjnego lub 
upadłościowego należy podać w sekcji I Informacje dodatkowe. 
3) Nie należy wypełniać, gdy do wniosku dołączono zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan 
zaległości w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego. 
4) Wniosek przesyłany w formie elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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