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Szanowny Panie Marszałku,
Odpowiadając na pismo nr BPS/043-26-1113/21 z 19 czerwca 2021 roku dotyczące 
oświadczenia złożonego przez senatora Jana Marię Jackowskiego podczas 26. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania placu odpraw przy Oddziale 
Celnym w Ciechanowie, przedstawiam stanowisko w tej kwestii.

Plac odpraw celnych przy Oddziale Celnym w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 39k 
w Ciechanowie znajduje się w bezpośredniej bliskości ok. 30 m od budynku, w którym 
zlokalizowana jest Delegatura Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Ciechanowie 
z Oddziałem Celnym w Ciechanowie (Ciechanów ul. Gostkowska 39a). Budynek ten znajduje 
się w trwałym zarządzie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

Począwszy od 2004 r. mieściła się tam siedziba Urzędu Celnego w Ciechanowie, następnie 
od 2014 r. również siedziba Oddziału Celnego w Ciechanowie. Od tego też czasu wynajmowany 
jest również plac odpraw celnych na mocy stosownej umowy najmu z przedsiębiorcą 
prowadzącym pod tym adresem działalność gospodarczą. Aktualnie znajduje on się 
w dyspozycji Izby Administracji Skarbowej w Warszawie/Mazowieckiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Warszawie/Oddziału Celnego w Ciechanowie na potrzeby obsługi 
przedsiębiorców i zgłaszających towary wprowadzane na obszar UE oraz z niego 
wyprowadzane.
Wjazd na plac odpraw celnych następuje bezpośrednio od strony drogi gminnej przy 
ul. Gostkowskiej, która nie posiada ograniczeń w zakresie możliwości poruszania się po niej 
pojazdów wysokotonażowych. Jego usytuowanie jest odległe niespełna 430 m od tzw. pętli 
miejskiej (obwodnicy Ciechanowa) komunikującej wszystkie szlaki dojazdowe do miasta, 
w tym drogę krajową nr 50 i nr 60. Umożliwia to dojazd ciężkiego transportu kołowego 
bez konieczności przejazdu przez jego centrum. 
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Plac odpraw celnych znajduje się w części osiedla i po tej stronie drogi gminnej, 
która zagospodarowana jest przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, 
związaną z dokonywaniem odpraw celnych z uwagi na bliskość urzędu celno-skarbowego.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że zlokalizowani w okolicy przedsiębiorcy, prowadzący 
działalność usługową w formie agencji celnych, dysponują na potrzeby swoich klientów 
w tym obszarze (poza placem odpraw celnych) tzw. miejscami uznanymi do przedstawiania 
organom celnym środków przewozowych z towarami, będącymi przedmiotem wymiany 
między UE a krajami trzecimi.

Natomiast w zakresie węzła sanitarnego znajdującego się na placu odpraw celnych, umowa 
najmu między Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie a wynajmującym 
przewiduje, że wynajmujący zobowiązany jest do udostępniania sanitariatów dla kierowców 
środków przewozowych z towarami celnymi. Aktualnie jednak nastąpiła zmiana właściciela 
wynajmowanej nieruchomości. Nowy właściciel rozpoczął na tym terenie inwestycję 
poprawiającą infrastrukturę wokół placu odpraw celnych. Na czas remontu dla kierowców 
samochodów oczekujących na odprawę celną udostępnione zostały sanitariaty w obiekcie, 
w którym usytuowany jest Oddział Celny w Ciechanowie.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie 
niniejszego stanowiska.

Z upoważnienia
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu Szef Krajowej Administracji 
Skarbowej

Magdalena Rzeczkowska
/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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