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I{a podstawie art.L27 3 2 l(odelcsu posteoovyania admini-
stracyjnego /tekst Sednolity; Oz"U"Nr 9,poz.2b z 1gSL, r./ i art.
13 ust.1 i 3 *seawy z dnia 26,A3"t975 r. Prawo celne ,/teksrjednolity: Dz.U.Nr 57,po2.29{o z 1984 r./ po rozpatrzenrrr odwola-
nia od decyzj i Urzgdu Ce-Inego l'ppp!plt.e;?. rr-';!:+q+ I'...'r+q. r{r,1 ;;1r?)/-+i--:7
z dnia ."C.i.."0:1"..i!.8J7..,-r*..-r-$:era.ecae.qiu przepadku ...-1-..,egz.
publik_ecii *Arrf Ueutsch gesagt" nr 4, Gldwny Urzq:ej Cel utrzymujs
easkarzonA decyzjg w rnocy"

U z_a ,s a- d"*t i ,e,n i-e.
r/ dniu "0:."p"i..j-1.8J" Urzqd CeIny lEg,i!qW.\y,,J'E4E4q;*l{3. . . .

orzekl przepadek ."..1.....- egz. publikacJr "Auf Lleutsch gesagt"
nr 4.
Od tej decyzj i Ob. .'i1jjJF.pj. $;ll.pUFi:i.. . wni6sl odryolanle prosz?c
o JeJ zwrot.

Gl6nny Urzqd Cel nie uwzglgdnil tego wniosku, poniewai
pubLikaeja powyzsza zawiera tresci rewj-zjonistyczne,m. in.umiesz-
czona jest mapa, fl€t kt6re3 przedstawiono granlcg migdzy obydwoma
panstwami niemieckirni l1niE przerywang, co oznacza JeJ tymczaso-
wo6c. vrl podobny spos6b pokazana .J est mapa Berlina na kt6rej ozna-
czono to miasto jako czg6c skl.adowq RFN.

lVobec por,ryzszego tie6c teJ publikacj i na rusza dyspozy-
cje art.13 ust.1 t 3 ustawy - Prawo celne, tym samym na podsta-
vrie. art.13 ust.1 i 3 jest ona zakazana do przywozu l" ulega prze-
padkowi.

Decyzja ninlejsza Jest ostateczna w postqpovraniu admi-
nls t racyJ nym .

Na niniejszq decyzJg slu2y skarga do Naczelnego Sqdu
Admlnist racyj nego.

Decyzja mo2e byc zaskar2ona o i1e Jest ona niezgodna
z prawem /art.196 Si \ kPa/ .

Skargg na pidmie mo2na zYoLyc osobi6cie lub przeslac
Ilstem poleconym do Gl6wnago Urzgdu Cel w Udarszawie, uI. 5wi9to-
krzyeka'7.2 nr kodu OO-916, rrr terminie 3O dnl liczgc od dnla o6-
stgpnego po dniu otrzymania decyzji.

Przy ulnoszeniu skargl do Naczelnega Sgdu AdminlstFa-
cyjnego uiszcza sie oplate sQdowe w wysCIko*ci uzale2nignei o!
wiito6ci przedmiotu sporu /i, -f.:rozp;-Rady t4inistrdw z dnia 30-
VIII.1980 r. Dz.U.Nr 2Orpoz.73/. Zut* j3ii. U. 'i:: 2 ,..t2.i1 z 1':i-'7

Oplatg sedowq wnosi 3ie bezpo6rednio do Naczelnego
Sqdu Admintstracyjnego, UI. Jaona t, nr kodu O0-95O lrdarszawa.

Z upowa2nienia
Prezesa Gl6wnego Urzgdu Cel

*r tr- Naczelnlk i4lydzi.alu
mgr J.Marcinkowski
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