
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, 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 30 czerwca 2000 r. ustanawia si´ kon-
tyngent taryfowy iloÊciowy na przywóz towarów po-
chodzàcych z Republiki W´gierskiej, wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla których ustanawia
si´ obni˝one stawki celne, w wysokoÊci okreÊlonej
w tym za∏àczniku.

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

§ 3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje si´
stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, stano-

wiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Tary-
fy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 277 i Nr 29, poz. 361).

§ 4. 1. Rozdysponowanie kontyngentu dla towa-
rów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwo-
leƒ na podstawie kompletnych wniosków, proporcjo-
nalnie do liczby osób sk∏adajàcych te wnioski, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Wydane pozwolenie nie mo˝e przekraczaç wiel-
koÊci wnioskowanych przez osob´.

3. Wnioski o przydzia∏ kontyngentu sk∏ada si´ w ter-
minie 7 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

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

z dnia 30 maja 2000 r.

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

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2000 r. (poz. 502)

WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH KONTYNGENTEM TARYFOWYM ILOÂCIOWYM POCHODZÑCYCH 
Z REPUBLIKI W¢GIERSKIEJ

Kod PCN Wyszczególnienie Obni˝ona 
stawka celna

IloÊç 
(w tonach)

1 2 3 4

1001 Pszenica i mieszanka ˝yta z pszenicà (meslin): 10 000
1001 90 — Pozosta∏e:
1001 90 10 0 — — Orkisz do siewu 15

— — Pozosta∏y orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka ˝yta 
z pszenicà (meslin):

1001 90 91 — — — Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki ˝yta 
z pszenicà (meslin):

1001 90 91 1 — — — — Ziarno pszenicy zwyczajnej 15
1001 90 91 9 — — — — Mieszanki ˝yta z pszenicà (meslin) 15
1001 90 99 0 — — — Pozosta∏e 15

503

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 maja 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzàdo-
wych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r.

Nr 98, poz. 471, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 26, poz. 306) zarzàdza si´, co nast´puje:


