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USTAWA 

z dnia 14 grudnia 1990 r. 

o zmian ie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 
i Nr 43, poz. 253) wart. 4 w ust. 2 wyrazy "do dnia 31 grudnia 

1990 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 września 
1991 r .... 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 19 grudnia 1990 r. 

w sprawie ustanowienia w 1991 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1991 r. zakaz 
przywozu towarów wymienionych w załączniku do roz
porządzenia. 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy towarów 
przywożonych z zagranicy wolnych od cła i zwolnionych od 
wymogu uzyskania pozwolenia na przywóz na podstawie art. 
12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 16, 17 i 22 ustawy z dnia 28 
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Załącznik do rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 19 grudnia 1990 r. 
(poz. 542) 

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZY'ł')ZU W 1991 R. 

Lp. Kod H.S. Nazwa towaru 

1 2207.10 N ieskażony alkohol etylowy o mocy 80% objętościowych lub więcej 
2 eX.2208.90 Pozostałe (z wyłączeniem likierów oraz napojów alkoholowych typu aperitif)·) 

*) Pozycja oznar:zona kodem H.S. 2208.90 nie obejmuje następujących napojów alkoholowych: wódek otrzymywanych przez destylację 
wina i winogron lub wytłoków z winogron, whisky, rumów, ginu i jałowcówek. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 19 grudnia 1990 r. 

w ~ I) " awie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów 
tytoniowych. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. 1. Ustanawia się do dnia 30 czerwca 1991 r. 
czasowe ograniczenie przywozu piwa, napojów winnych 
i wyrobów tytoniowych wymienionych w załączniku do 
rozporządzenia. 

2. Ograniczenia przywozu, o których mowa w ust. 1, 
polegają na obowiązku uzyskiwania pozwoleń przywozu. 

3. Pozwolenia przywozu na piwo i napoje winne będą 
wydawane tylko podmiotom gospodarczym, które na mocy 

odrębnych przepisów uzyskają zezwolenie Ministra Rynku 
Wewnętrznego na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. 

§ 2. Ograniczenie przywozu, o którym mowa w § 1, nie 
dotyczy towarów przywożonych z zagranicy wolnych od cła 
i zwolnionych od wymogu uzyskiwania pozwolenia na 
przywóz na podstawie art. 12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 3, 6, 
7, 16, 17 i 22 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo 
celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 


