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Poz. 541, 542 i 543

541
USTAWA
z dnia 14 grudnia 1990 r.
o zm ian 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

1990 r."
1991 r....

zastępuje się

Art. 2. Ustawa wchodzi w

i Nr 43, poz. 253) wart. 4 w ust. 2 wyrazy "do dnia 31 grudnia

września

wyrazami "do dnia 30
życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L.

Wałęsa

542
ROZPORZĄDZENI E 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 rozporządzenia.

§ 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.
1991 r.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie z dniem

1 stycznia

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
Załącznik

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r.
(poz. 542)

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

Kod H.S.

1

2207.10
eX.2208.90

2
*)

Nazwa towaru
N ieskażony

alkohol etylowy o mocy 80%

objętościowych

lub

więcej

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.

543
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

odrębnych

przepisów uzyskają zezwolenie Ministra Rynku
na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Wewnętrznego

na stępuje :

§ 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,
na obowiązku uzyskiwania pozwoleń przywozu.

polegają

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

§ 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.
1991 r.

Rozporządzenie wchodzi

w

życie z dniem

1 stycznia

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

-

Dziennik Ustaw Nr 92

1321
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Załącznik

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r.
(poz. 543)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYMI OGRANICZENIAM I PRZYWOZU
Lp.

Kod H.S.

1

2203.00

Piwo otrzymywane ze

2

2204.10
2204.21
2204.29
2204.30
2205.10
2205.90

Wino

3

Nazwa towaru
słodu

musujące

Wino w pojemnikach o
Wino

pojemności

nie

większej niż

2 litry

pozostałe

Inny moszcz winogronowy
Wermuty w pojemnikach o
Wermuty

pojemności

nie

większej niż

2 litry

pozostałe

2206.00

Inne napoje poddawane fermentacji (np.

2402.10
2402.20
2402.90

Cygara

(również

z

odciętym końcem)

jabłecznik,

moszcz gruszkowy i miód pitny)

i cygaretki, z tytoniu

Papierosy z tytoniu
Pozostałe

544
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 1990 r.

w sprawie ustanowienia czasowych

ograniczeń

wywozu niektórych towarów.

następuje :

pisów odrębnych ustanawia się w ~991 r. ograniczenie
wywozu za granicę, polegające fi-" obowiązku uzyskania
pozwolenia.

§ 1. 1. Ustanawia się w 1991 r. ograniczenia wywozu
towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia .

wywożonych

-

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

2. Towary, o których mowa w ust. 1, mogą być wywożone za granicę wyłącznie przez podmioty będące producentami tych towarów oraz inne podmioty, które uzyskały
w eksporcie w 1990 r. ceny wyższe od średnich cen
eksportowych takich towarów.

§ 2. Czasowe ograniczenia, o których mowa w § 1, nie
dotyczą

towarów wywożonych za granicę w ilości lub
nie przekraczającej ustalonych odrębnymi przepisami norm ilościowych lub wartościowych towarów przywożonych z zagranicy przez podróżnych, których przywóz jest
wolny od cła i od pozwolenia wymaganego zgodnie z art. 7
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U.
Nr 75, poz. 445).
wartości

§ 3. 1. W odniesieniu do towarów nie objętych wymogiem uzyskania pozwolenia na wywóz na mocy prze-

2. Ograniczenie określo"e w ust. 1 nie dotyczy towarów
przez:

1) podmioty gospod"cze mające miejsce zamieszkania lub
siedzibę na teryorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) podmioty inne niż określone w pkt 1, jeżeli przedmiotem wywoz:J są towary od~owiadające pod względem
ilości, r()!lzaju , wartości lub przeznaczenia towa rom, kt6rych przywóz jest wolny od cła i obowiąz
ku uZlskania pozwolenia, wymienionym wart. 14
ust. 7 pkt 1-9, 11-15,17,19-25,28,29,35 i 37
ustaWy z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne
(DZ. U. Nr 75, poz. 445), w granicach norm ilościowych
lub wartościowych ustanowionyc h dla przywozu takich
towarów.

§ 4.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia

1991 r.
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

