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5)w§11 : 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "Iub świadectw eks
pertyzy", 

b) skreśla się pkt 2, 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) wykonywanie zadań związanych z nadzorem 
nad przestrzeganiem przepisów prawa pro-

bierczego na obszarze działania urzędu oraz 
współdziałanie z administracją państwową 
i samorządową w tym zakresie,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu 
elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 usta
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 
87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 
6, poz. 31) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 
grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów 
celnych na niektóre wyroby przemysłu elektroniczne
go oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla 

przemysłu komputerowego (Dz. U. Nr 153, poz. 735) 
w § 1 wyrazy "dla których ustanawia się preferencyjne 
stawki celne w wysokości 3%" zastępuje się wyrazami 
"dla których ustanawia się preferencyjne zerowe staw
ki celne". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1997 r. 

w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre wyroby 
przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 usta
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 
87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 
6, poz. 31) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia się dodat
kowe kontyngenty celne wartościowe, w wysokości 
250000000 ECU, na przywóz towarów wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia , dla których ustanawia 
się preferencyjne zerowe stawki celne . 

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się 
stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stano
wiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary 
przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 145, poz. 670 oraz 
z 1997 r. Nr 27, poz. 147 i Nr 47, poz. 301). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 


