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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 lipca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat 
do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. 
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów 
bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, Nr 83, poz. 418, 
z 1996 r. Nr 152, poz. 719 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 504) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lu
tego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu 
i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów 
na cele rolnicze (Dz. U. Nr 19, poz. 92, z 1996 r. Nr 3, 
poz. 18 i Nr 52, poz. 229 oraz z 1997 r. Nr 36, poz. 219) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Dopłaty są udzielane na cele, o których mowa: 

1) w § 1 pkt 1-6 i 8, za okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) w § 1 pkt 1-6, za okres nie dłuższy niż 24 mie
siące, do kredytów zaciągniętych w okresie 

od dnia 1 lipca 1996 r. do dnia 30 czerwca 1998 
r. dla osób posiadających gospodarstwa rolne 
lub prowadzących działy specjalne produkcji 
rolnej, w których wystąpiły poważne szkody 
spowodowane przez powódź, która miała 
miejsce w lipcu 1997 r., 

3) w § 1 pkt 7 i 9, za okres nie dłuższy niż 9 mie
sięcy 

od dnia zawarcia umowy kredytowej.", 

2) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "kredytu" dodaje 
się wyrazy "a po 1 lipca 1997 r. do kredytów, o któ
rych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 - 50% wartości kre
dytu". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 lipca 1997 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy 
na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. 

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, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498) za rządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się kontyngent celny wartościo
wy, w wysokóści 200 mln ECU, na przywóz towarów 
wymienionych w . załączniku do rozporządzenia, dla 
których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki·cel -, 
ne. o ~ u 

ski żywiołowej, po uprzednim potwierdzeniu przez Peł
nomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powo
dzi. 

§ 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, Nr 47, poz. 301 i Nr 65, 
poz. 415) ~ 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
2. Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, sto- szenia. 

suje się wyłącznie do towarów przywożonych z zagra-
nicy ha potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klę- Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 


