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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 31 grudnia 1989 r.

w sprawie

określenia

spraw, w których pozwolenia na przywóz i wywóz

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się,
co następuje :

będą wydawały

organy celne.

stawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne
(Dz. U. Nr 75, poz. 445), podmiotom nie będącym podmiotami gospodarczymi.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem 1 stycznia 1990 r.

§ 1. Organy celne będą wydawały pozwolenia na przywóz i wywóz towarów objętych czasowymi ograniczeniami
obrotu towarowego z zagranicą, ustanowionymi na pod-

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagran i cą: M. $więcicki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 31 grudnia 1989 r.

w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń
na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Na podstawie art. 58 i art. 70 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445)
zarządza się , co następuje :
§ 1. 1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których

mowa wart. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) , zwanej dalej
" ustawą ", będzie dokonywane na podstawie wniosku pod miotu realizującego obrót towarowy z zagranicą o udziele,',ie
pozwolenia na wywóz lub pozwolenia na przywóz towaru
objętego kontyngentem, z uwzględnieniem następujących
kryteriów :

2) kontyngentu na drugie półrocze - do dnia 15 czerwca
na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 maja .
§ 2. 1 . Ewidencja udzielonych pozwoleń na wywóz
i pozwoleń na przywóz towa rów prowadzona będzie na
podstawie informacji i danych przedstawionych przez pod mioty we wnioskach o udzielenie pozwolenia, z wykorzystaniem magnetycznych nośników informacji .

2. Ewidencję prowadzi się w Ministerstwie Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą oraz w urzędach celnych.
§ 3. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz lub
pozwolenia na przywóz towarów składa się w formie maszynopisu .

1) dotychczasowej pozycji podmiotu na głównych rynkach
zbytu danego towaru , wyrażającej się w szczególności
wiel k ością sprzedaży, udziału w eksporcie z Polski
i udziału w imporcie do danego kraju tego towaru,

2. Organ udzielający pozwolenia może żądać przed kontraktu dotyczącego towaru , którego przywóz lub
wywóz jest przedmiotem wniosku .

2) poziomu cen uzyskiwanych dotychczas w eksporcie lub
w imporcie danego towaru ,

3. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz lub
pozwolenia na przywóz towaru zawiera załącznik do roz-

3) przew idywanej dewizowej
zakupu ,
4)

kolej ności złożenia

efektywności sprzedaży

lub

2. Jeżeli dane zawarte we wnioskach podmiotów ubiegających się o udżielenie pozwolenia na wywóz towaru
objętego kontyngentem spełniać będą w równym stopniu
kryteria wymienione w ust. 1, pierwszeństwo uzyskania
pozwolenia przysług i wać będzie wnioskodawcy będącemu
producentem towarów przeznaczonych ńa eksport.
dołączona

informacja,

4 . Rozdysponowanie kontyngentów ustanowionych na
do dnia 15 grudnia, na podstawie wniosków
złożonych do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na
który ustanowiono kontyngent.
rok

następuje

5. Rozdysponowanie kontyngentów na okresy półrocz 
ne

porządzenia.

§ 4. 1. Za wydanie pozwolenia na wywóz i pozwolenia
na przywóz towaru pobierana jest opłata w wysokości

wniosków.

3. Do wn iosku powinna być
o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

łożenia

następuje :

1) kontyngentu na pierwsze półrocze-do dnia 15 grudnia
na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 listopada
roku poprzedzającego ,

pięćdziesięciu tysięcy złotych .

2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się
za wydanie pozwolenia na wywóz lub pozwolenia na
przywóz towarów objętych czasowym ograniczeniem wywozu lub przywozu, ustanowionym na podstawie art. 9
ustawy, podmiotowi nie będącemu podmiotem gospodar czym.
§ 5. 1. Ustala s i ę termin składan i a wn iosków o rozdysponowanie kontyngentów ustalonych na 1990 r. i pierwszą
połowę 1990 r. na dzień 31 stycznia 1990 r.

2. Rozdysponowanie kontyngentów na podstawie
wniosków, o których mowa w ust. 1, nastąpi do dnia 10
lutego 1990 r.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w
nia 1990 r.
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