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Dz.U. 1999 Nr 40 poz. 404 
 
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

 

z dnia 27 kwietnia 1999 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z 
Republiki Węgierskiej. 

 

 

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. 
Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402) zarządza się, co 
następuje: 

 

§ 1. 

Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się kontyngent taryfowy ilościowy na przywóz towaru 
określonego kodem PCN 1005 90 00 0 pochodzącego z Republiki Węgierskiej, 
wymienionego w załączniku do rozporządzenia, dla którego ustanawia się obniżone zerowe 
stawki celne. 

 

§ 2. 

Do towaru wymienionego w załączniku, o którym mowa w § 1, nie stosuje się stawek celnych 
określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz.U. Nr 158, poz. 1036 i z 
1999 r. Nr 24, poz. 215). 

 

§ 3. 

1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na 
podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia. 

2. Rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentu taryfowego jest dokonywane 
miesięcznie w następujący sposób: 

1) maj –    18. tys. ton, 

2) czerwiec –   18 tys. ton, 

3) lipiec –   13 tys. ton, 

4) sierpień –   13 tys. ton, 

5) wrzesień –   2 tys. ton, 

6) październik –  2 tys. ton, 

7) listopad –   2 tys. ton, 
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8) grudzień –   2 tys. ton. 

3. Pozwolenia na przywóz, udzielane na podstawie jednego wniosku, mogą dotyczyć 
przywozu nie więcej niż 1000 ton towaru, o którym mowa w § 1. 

4. Wnioski o przydział kontyngentu składa się na każdy miesiąc oddzielnie, poczynając od 
pierwszego dnia rozpoczynającego dany miesiąc. 

5. Termin ważności pozwolenia na przywóz towaru nie może wykraczać poza ostatni dzień 
miesiąca, na który pozwolenie zostało wydane. 

 

§ 4. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.  

 


