
Dziennik Ustaw Nr 227 — 14363 — Poz. 1899

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 3 ustawy z dnia
9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny  (Dz. U. z 2001 r.
Nr 75, poz. 802, z póên. zm.2))  zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Ustanawia si´ plafon taryfowy iloÊciowy na
przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych
z Republiki Estoƒskiej, wymienionych w za∏àczniku do

rozporzàdzenia, dla których ustanawia si´ obni˝one ze-
rowe stawki celne. 

§ 2. Obni˝one zerowe stawki celne, o których mo-
wa w § 1, stosuje si´ po udokumentowaniu pochodze-
nia towarów zgodnie z wymogami okreÊlonymi
w przepisach odr´bnych.

§ 3. Do towarów o których mowa w § 1, nie stosu-
je si´ stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, sta-
nowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Tary-
fy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota

1899

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz niektórych towarów rolnych 
pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej.

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002  r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Go-
spodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr  89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974,
Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r.
(poz. 1899)

WYKAZ TOWARÓW POCHODZÑCYCH Z REPUBLIKI ESTO¡SKIEJ, OBJ¢TYCH PLAFONEM TARYFOWYM
ILOÂCIOWYM


