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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 i Nr 72,
poz. 802) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2000 r. ustanawia si´ kon-
tyngent taryfowy iloÊciowy na przywóz towarów okre-
Êlonych kodem PCN 1005 90 00 0, pochodzàcych z Re-
publiki W´gierskiej, wymienionych w za∏àczniku do
rozporzàdzenia, dla których ustanawia si´ obni˝one ze-
rowe stawki celne.

§ 2. Obni˝one stawki celne, o których mowa w § 1,
stosuje si´ po udokumentowaniu pochodzenia towa-
rów, zgodnie z wymogami okreÊlonymi w przepisach
odr´bnych.

§ 3. Do towarów wymienionych w za∏àczniku, o któ-
rym mowa w § 1, nie stosuje si´ stawek celnych okre-
Êlonych w Taryfie celnej, stanowiàcej za∏àcznik do roz-
porzàdzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r.
w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107,
poz.1217).

§ 4. 1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym
mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleƒ na podsta-
wie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie
z kolejnoÊcià ich z∏o˝enia.

2. Rozdysponowanie ustanowionej puli kontyn-
gentu taryfowego jest dokonywane kwartalnie w na-
st´pujàcy sposób:

1) I kwarta∏ — 30 000 ton,

2) II kwarta∏ — 35 000 ton,

3) III kwarta∏ — 25 000 ton,

4) IV kwarta∏ — 25 000 ton.

3. Pozwolenia na przywóz, udzielane na podstawie
jednego wniosku, mogà dotyczyç przywozu nie wi´cej
ni˝ 1 000 ton towarów, o których mowa w § 1.

4. Wnioski o przydzia∏ kontyngentu dla pozycji to-
warowej, o której mowa w § 1, sk∏ada si´ na ka˝dy
kwarta∏ oddzielnie, poczynajàc od pierwszego dnia roz-
poczynajàcego dany kwarta∏, z tym ˝e wnioski na przy-
dzia∏ kontyngentu na I kwarta∏ 2000 r. sk∏ada si´ poczy-
najàc od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

5. Termin wa˝noÊci pozwolenia na przywóz towa-
rów na I kwarta∏ nie mo˝e wykraczaç poza ostatni dzieƒ
II kwarta∏u, zaÊ termin wa˝noÊci pozwolenia wydanego
na II, III i IV kwarta∏ nie mo˝e wykraczaç poza ostatni
dzieƒ kwarta∏u, na który pozwolenie zosta∏o wydane.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2000 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy 
pochodzàcej z Republiki W´gierskiej.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2000 r. (poz. 32)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENT TARYFOWY ILOÂCIOWY

Kod PCN Wyszczególnienie IloÊç 
(w tonach)

1005

1005 90 00 0

Kukurydza (ziarna):

— Pozosta∏e 115 000


