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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 lutego 1999 r. 

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

Na podstawie art. 8 oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 
5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania nie
których kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, 
Nr83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719 orazz 1997 r. 
Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 
i Nr 158, poz. 1044) 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, Nr 52, poz. 229 oraz z 1997 r. Nr 36, poz. 219, 
Nr 82, poz. 519, Nr 97, poz. 597, Nr 105, poz. 665 
i Nr 144, poz. 964) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. Wysokość kredytów objętych dopłatami na cele, 
o których mowa w § 1 pkt 1-6, nie może prze
kroczyć łącznie równowartości: 

1) 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych dla krajo
wych przedsiębiorców prowadzących pro
dukcję rolniczą, posiadających gospodarstwa 
o powierzchni do 100 ha, , 

2) 6 q żyta na 1 ha użytków rolnych dla krajo
wych przedsiębiorców prowadzących pro
dukcję rolniczą, posiadających gospodarstwa 
o powierzchni powyżej 100 ha 

- według cen przyjętych do naliczenia podatku 
rolnego w roku, w którym zawarto umowy kre
dytowe." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

98 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 lutego 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ria niektóre towary rolne 
przywożone z zagranicy. 

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 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, 
poz. 1063) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 
grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów 
taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z za
granicy (Dz. U. Nr 158, poz. 1037) w § 3 dodaje się 
ust. 3-6 w brzmieniu: 

,,3. W przypadku pozycji towarowych określonych ko
dami peN 0201,0202,0207 i 1001 rozdysponowa-

o' nie ustanowionej puli kontyngentów taryfowych 
jest dokonywane kwartalnie w następujący spo
sób: 

1) I kwartał - 25%, 

2) II kwartał - 25%, 

3) III kwartał - 25%, 

4) IV kwartał - 25%. 




