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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1997 r. 

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

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 kontyngen
tów celnych na niektóre towary przywożone z zagrani
cy dla przemysłu elektronicznego (Dz. U. Nr 153, 

poz. 733) w § 1 wyrazy "dla których ustanawia się pre
ferencyjne stawki celne w wysokośc i 3%" zastępuje się 
wyrazam i "dla których ustanawia się preferencyjne ze
rowe stawki celne" . 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY M INISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1997 r. 

w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy 
do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego. 

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 i l ościowe na przywóz towa
rów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, 
dla których ustanawia się preferencyjne stawki celne 
w wysokości 3%. 

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się 
stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stano
wiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady M ini
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 M inistrów: W. Cimoszewicz 

Załącznik do rozpo rządzenia Rady Ministrów 
z dnia 3 czerwca 1997 r. (poz. 383) 

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA S IĘ DODATKOWE KONTYNGENTY 
CELNE ILOŚCIOWE 

Kod PCN Wyszczególnien ie Ilość 

1 2 3 
7304 Rury, przewody rurowe i profile drążone , bez szwu, ze stali : 

- Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura pł uczkowa w rodzaju używanych 
do wierceń ropy naftowej lub gazu: 

730421 00 O - - Rura płuczkowa 
ex 7304 21 00 O Rury płuczkowe do wierceń podziemnych za gazem o średnicy 42 mm, 

51 mm, 60,3 mm, 73 mm, 139,7 mm, BO i NO w g typoszeregu APJ 2520 m 

8207 Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechaniczn ie 
lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, 


