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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 marca 2001 r.

w sprawie zniesienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Znosi si´ specjalnà stref´ ekonomicznà pod 
nazwà „Mazowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna
TECHNOPARK-MODLIN”.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 14 paêdziernika 1997 r. w sprawie ustanowienia
Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U.
Nr 135, poz. 911).

§ 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 13 marca 2001 r.

w sprawie zniesienia specjalnej strefy ekonomicznej w Cz´stochowie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 
i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Znosi si´ specjalnà stref´ ekonomicznà pod na-
zwà „Cz´stochowska Specjalna Strefa”.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia spe-
cjalnej strefy ekonomicznej w Cz´stochowie (Dz. U.
Nr 135, poz. 902).

§ 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 27 marca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu urz´dowi Komitetu Badaƒ Naukowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych (Dz. U. Nr 8,
poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30,
poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24,
poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96,
poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urz´dowi
Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U. Nr 47, poz. 294)
w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urzàd Komitetu zapewnia obs∏ug´ prac:

1) Komitetu i Przewodniczàcego Komitetu,

2) zespo∏ów Komitetu,

3) zespo∏ów, o których mowa w art. 8a ust. 1, 3
i 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komi-
tecie Badaƒ Naukowych,

4) zespo∏ów opiniodawczo-doradczych i sekcji
specjalistycznych,

5) organów pomocniczych i opiniodawczo-do-
radczych powo∏ywanych w trybie § 4 ust. 2
statutu.”;



2) w § 2:

a) w ust. 1 po wyrazach „Sekretarza Komitetu,” do-
daje si´ wyrazy „sekretarza stanu,”

b) w ust. 2 wyrazy „(Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156,
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943)” zast´-
puje si´ wyrazami „(Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268)”;

3) w § 4 w ust. 1 po wyrazach „Sekretarz Komitetu,”
dodaje si´ wyrazy „sekretarz stanu,”.

§ 2. 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 27 marca 2001 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych olejów technicznych
na potrzeby przemys∏u chemicznego.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia si´ kon-
tyngenty taryfowe iloÊciowe na przywóz towarów wy-
mienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla któ-
rych ustanawia si´ obni˝one zerowe stawki celne.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje si´
stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, stano-
wiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Tary-
fy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12,
poz. 95, Nr 13, poz. 106 i Nr 29, poz. 322).

§ 3. 1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których
mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby
osób sk∏adajàcych kompletne wnioski, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W przypadku gdy z wniosków z∏o˝onych w termi-
nie 21 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia wy-
nika zapotrzebowanie ni˝sze ni˝ wielkoÊci ustanowio-
nych kontyngentów, rozdysponowanie kontyngentów
jest dokonywane wed∏ug kolejnoÊci z∏o˝enia komplet-
nych wniosków.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 343)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOÂCIOWE

Kod PCN Wyszczególnienie IloÊç
w tys. ton

1507 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale niemodyfiko-
wane chemicznie:

1507 10 — Olej surowy, odgumowany lub nie:

1507 10 10 0 — — Do zastosowaƒ technicznych lub przemys∏owych innych ni˝ 
produkcja artyku∏ów spo˝ywanych przez ludzi

ex 1507 10 10 0 Olej sojowy surowy do zastosowaƒ technicznych 10,0

1515 Pozosta∏e nielotne t∏uszcze i oleje roÊlinne (∏àcznie z olejem jojo-
ba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale niemodyfikowane che-
micznie:

— Olej lniany i jego frakcje:

1515 11 00 0 — — Olej surowy

ex 1515 11 00 0 Olej lniany surowy do zastosowaƒ technicznych 2,0


