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501
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 maja 2000 r.

w sprawie zawieszenia pobierania ce∏ od niektórych towarów.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycz-
nia 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, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz
z 2000 r. Nr 22, poz. 269) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2000 r. zawiesza si´ pobie-
ranie ce∏ okreÊlonych w Taryfie celnej, stanowiàcej za-
∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 21
grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
(Dz. U. Nr 107, poz. 1217 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 277

i Nr 29, poz. 361), w odniesieniu do towarów wymie-
nionych w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia,
do wysokoÊci okreÊlonej w tym za∏àczniku.

§ 2. Stawki celne zawieszone stosuje si´ po udoku-
mentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymo-
gami okreÊlonymi odr´bnie.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 maja 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia
1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80,
poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255,
Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegó∏owych kierun-
ków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16,
poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r.
Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972 oraz z 1999 r. Nr 21,
poz. 183) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Kwoty kredytów obj´te dop∏atami do opro-
centowania nie mogà przekraczaç:

1) 80% wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych
na gospodarstwo rolne lub nak∏adów na
realizacj´ w gospodarstwach rolnych
przedsi´wzi´ç, o których mowa w § 1
ust. 2, nie wi´cej jednak ni˝ 2 miliony z∏,

2) 95% wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych
na utworzenie lub urzàdzenie gospodar-
stwa rolnego w ramach realizacji zaakcep-
towanego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju wsi oraz ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych pro-
gramu osadnictwa rolniczego na gruntach
Skarbu Paƒstwa, nie wi´cej jednak ni˝ 2
miliony z∏,

3) 70% wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych:

a) w przetwórstwie rolno-spo˝ywczym,
nie wi´cej ni˝ 8 milionów z∏,

b) na dzia∏y specjalne produkcji rolnej lub
na realizacj´ w tych dzia∏ach przedsi´-
wzi´ç, o których mowa w § 1 ust. 2,
a tak˝e us∏ugi dla rolnictwa, nie wi´cej
ni˝ 4 miliony z∏,

4) 60% wartoÊci nak∏adów inwestycyjnych
na modernizacj´, budow´ i rozbudow´ za-
k∏adów prowadzàcych innà dzia∏alnoÊç,
o których mowa w § 3 pkt 1, nie wi´cej jed-
nak ni˝ 4 miliony z∏.

2. Kwoty kredytów, o których mowa w ust. 1,
mogà byç udzielane temu samemu podmio-
towi do wysokoÊci 4 milionów z∏, bez wzgl´-
du na liczb´ realizowanych przedsi´wzi´ç,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Kwoty kredytów, o których mowa w ust. 1
pkt 3 lit. a), mogà byç udzielane temu same-
mu podmiotowi do wysokoÊci 8 milionów z∏,
bez wzgl´du na liczb´ realizowanych przed-
si´wzi´ç w przetwórstwie rolno-spo˝yw-
czym, je˝eli podmiot ten nie zaciàgnà∏ kredy-
tów obj´tych dop∏atami na realizacj´ innych
przedsi´wzi´ç.

4. Dla podmiotów zobowiàzanych do sporzà-
dzania, na podstawie odr´bnych przepisów,
skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych
wysokoÊç kwoty, o której mowa w ust. 2 i 3,
ustala si´ dla jednostki dominujàcej i jedno-
stek zale˝nych ∏àcznie.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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