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1294 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 14 grudnia 1999 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 § 2. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mo-
ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu ob- wa w § 1, nastąpi według kolejności złożenia komplet
rotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie nych wniosków. 
specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 
55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2000 r. ustanawia się kon
tyngent ilościowy na przywóz węgla pochodzącego 
z Federacji Rosyjskiej, wymienionego w załączniku do 
rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załącz
niku. 

§ 3. Określa się maksymalną ilość towaru, na jaką 
może być udzielone pozwolenie, dla pozycji 2701, 
w wysokości 2 500 ton. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 14 grudnia 1999 r. (poz. 1294) 

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY ILOŚCIOWE 

Wielkość 

Kod peN Wyszczególnienie kontyngentu 

(w tonach) 

2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla: 

- Węgiel, również sproszkowany, lecz niescalony: 

2701 11 - - Antracyt: 

2701 1110 O - - - Posiadający limit substancji lotnych (w suchej bazie pozbawionej 
substancji mineralnych) nie przekraczający 10% (ECSC) 276000 

2701 11 90 O - - - Pozostały (ECSC) 

2701 12 - - Węgiel bitumiczny: 

2701 1210 O - - - Węgiel koksowy (ECSC) 

2701 2000 O - Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla (ECSC) 

1295 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 17 grudnia 1999 r. 

w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej 
(Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, 
Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, 
poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, 
poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. 
Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, 
z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. 
Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426 i Nr 90, poz. 446, 

Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, 
poz. 177 i Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, 
Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, 
Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, 
Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, 
Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 
i 770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884 i Nr 157, 
poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 401 i Nr 41, 
poz. 412) zarządza się, co następuje : 
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§ 1. Ustala się wykaz towarów, którymi obrót z za
granicą wymaga koncesji, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia. 

którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1181). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu towarów, Minister Gospodarki: J. Steinhoff 

Lp. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 17 grudnia 1999 r. (poz. 1295) 

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYMI OBRÓT Z ZAGRANICĄ WYMAGA KONCESJI 

WYSZCZEGÓLNIENIE KODPCN 

w przywozie I wywozie 

I. Niektóre materiały wybuchowe: 

1) Materiały wybuchowe i prochy o niższych parametrach (1) 3601 0000 O - 3602 00 00 O 

2) Lonty prochowe, lonty detonujące, spłonki nabojowe i ex. 360300 
detonujące, zapalniki, detonatory elektryczne (1) 

II. Broń sportowa, myśliwska i obezwładniająca, amunicja do 
niej oraz części i akcesoria 

ex. Dotyczy niektórych towarów z działów lub sekcji 

w przywozie 

III. Różne przetwory spożywcze: 

1) Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy 
alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 

ex. Dział 93 

1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz 21039030 O 
4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra 
lub mniej 

2) Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie 
substancji zapachowych, w rodzaju używanych do 21069020 O 
produkcji napojów 

IV. Napoje alkoholowe: 

1) Wino ze świeżych winogron łącznie z winami 
wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 
nr 2009 

2) Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione 
roślinami lub substancjami aromatycznymi 

3) Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, 
moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów 
fermentowanych oraz mieszanki napojów 
fermentowanych i napojów bezalkoholowych, nie 
wymienione ani nie włączone gdzie indziej 

4) Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy 
alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol 
etylowy skażony i pozostałe wyroby alkoholowe o 
dowolnej mocy, skażone 

2204 10 11 9,2204 10 199, 
220421 109,220421 99 O, 
220429109,22042999 O, 
2204 30 10 9, 2204 30 96 9, 
220430989 

220510909, 220590909 

220600109,2206 00 31 9, 
2206 00 39 9, 2206 00 51 9, 
2206 00 59 9, 2206 00 81 9, 
220600899 

2207 

5) Alkohol etylowy nieskażony o 
alkoholu mniejszej niż 80% obj .; 
napoje alkoholowe 

objętościowej mocy 2208, 
wódki, likiery i inne z wyjątkiem 

220890691 
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V. Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, 
z tytoniu lub namiastek tytoniu 2402 

VI . Części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych 
oraz używanych w leśnictwie, ciągników kołowych z pozycji 
8701 z wyłączeniem 8701 20: 

1) Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 8408 20 31 1, 8408 20 35 1, 
840820371 samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne) 

2) Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów 
samochodowych z pozycji nr 8701 do 8705 870600191 

3) Nadwozia (także kabiny) pojazdów 
870790901 samochodowych według pozycji nr 8701 do 8705 

4) Części i akcesoria do pojazdów samochodowych z 
pozycji od nr 8701 do 8705 

8708 10 90 1, 8708 21 90 1, 
870829901,870831 911, 
870839901,870840901, 
870850901,87086091 1, 
870860991,870870501, 
87087091 1,870870991, 
870880901,870891 901, 
870892901,870893901, 
870894901,870899301, 
870899501,87089992 1, 
870899981 

(1) I nne niż te określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 1998r. w 
sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z 
zagranicą (Dz. U. Nr 142, poz. 915). 

1296 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 27 grudnia 1999 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentów 
na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 9 ust. 2 i art. 10 
ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o admini
strowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami 
oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 
oraz z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2000 r. ustanawia się: 

1) kontyngenty ilościowe w wywozie do Stanów Zjed
noczonych Ameryki, dla towarów wymienionych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w wysokości 
określonej w tym załączniku, 

2) kontyngenty ilościowe w wywozie do Kanady, dla 
towarów wymienionych w załączniku nr 2 do roz
porządzenia, w wysokości określonej w tym załącz
niku. 

§ 2. 1. Rozdysponowanie kontyngentów ilościo
wych, o których mowa w § 1 pkt 1, następuje według 
kolejności złożenia kompletnych wniosków. 

2. Wywóz z polskiego obszaru celnego do Kanady 
towarów, o których mowa w § 1 pkt 2, wymienionych 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie wymaga uzy
skania pozwolenia. 

§ 3. Określa się maksymalną ilość towaru, na jaką 
może być udzielone pozwolenie, w wysokości 
120 000 szt. lub 300000 m2, w zależności od rodzaju 
wyrobów tekstylnych i odzieżowych objętych kontyngen
tami, na jakie będzie udzielone pozwolenie na wywóz. 

§ 4. Na osoby dokonujące wywozu z polskiego ob
szaru celnego towarów, o których mowa w § 1 pkt 1, 
nakłada się obowiązek składania sprawozdań z wyko
rzystania pozwoleń. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Minister Gospodarki: w z. A. Skowrońska-Łuczyńska 




