
Na podstawie art. 14 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Wykorzystanie plafonów ustanowionych roz-
porzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r.
w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych iloÊcio-
wych na niektóre zbo˝a przywo˝one z zagranicy (Dz. U.
Nr 17, poz. 187), zwanych dalej „plafonami”, podlega
monitorowaniu. 

2. Organem monitorujàcym wykorzystanie plafo-
nów jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

3. Urz´dy celne przekazujà organowi monitorujàce-
mu oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa
i rozwoju wsi, co 7 dni, liczàc od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, informacj´ z wykorzystania plafonów.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna za-
wieraç nast´pujàce dane:
1) nazw´ importera,
2) numer REGON importera,

3) numer i dat´ dokumentu SAD,
4) kod PCN,
5) iloÊç importowanego towaru,
6) kraj pochodzenia towaru,
7) kraj importu towaru.

5. Organ monitorujàcy powiadamia ministra w∏a-
Êciwych do spraw finansów publicznych oraz ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi o prze-
kroczeniu iloÊci towarów okreÊlonych w rozporzàdze-
niu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa i roz-
woju wsi na podstawie informacji, o której mowa
w § 1 ust. 3, mo˝e wystàpiç do ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki z wnioskiem o zamkni´cie pla-
fonu.

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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203
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 8 marca 2001 r.

w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych iloÊciowych na niektóre zbo˝a przywo˝one
z zagranicy.

204
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 8 marca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie klasyfikacji odpadów.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272,
Nr 89, poz. 991 i Nr 109, poz. 1157) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ochrony Ârodowi-
ska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 24 grud-
nia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U.

Nr 162, poz. 1135) w za∏àczniku nr 1 w pozycji kodu 
16 01 04 w rubryce 2 — Grupy, podgrupy i rodzaje od-
padów — wyrazy „Pojazdy, wycofane z eksploatacji”
zast´puje si´ wyrazami „Pojazdy wycofane z eksplo-
atacji — niezarejestrowane lub niezdolne do ruchu”.

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

Minister Ârodowiska: A. Tokarczuk

205
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 1 marca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia dokumentów wskazujàcych na mo˝liwoÊç spe∏nienia warunków technicznych i organi-
zacyjnych zapewniajàcych prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie zarzàdzania linia-

mi kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych.

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96,
poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84,
poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla dokumenty wskazujà-
ce na mo˝liwoÊç spe∏nienia przez przedsi´biorc´ wa-
runków technicznych i organizacyjnych zapewniajà-
cych, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo w transporcie ko-
lejowym, prawid∏owe wykonywanie obj´tej koncesjà


