
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia
2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagra-
nicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572)  zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ auto-
matycznà rejestracj´ w wywozie z polskiego obszaru
celnego makulatury, polegajàcà na rejestracji przez or-
gan celny wywozu towarów wymienionych w za∏àczni-
ku do rozporzàdzenia.

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

Minister Gospodarki: J. Piechota

Dziennik Ustaw Nr 228 — 14471 — Poz. 1908 i 1909

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1908)

1909

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury.

———————
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).

WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH AUTOMATYCZNÑ REJESTRACJÑ, PODLEGAJÑCYCH OBOWIÑZKOWI
UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYWÓZ

1) Dotyczy towarów pochodzàcych z Rzeczypospolitej Polskiej.



Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz
art. 42 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. o administro-
waniu obrotem towarami z zagranicà, o zmianie usta-
wy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 188, poz. 1572) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ kon-
tyngenty na przywóz w´gla pochodzàcego z Federacji
Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu wymienionego
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, w wysokoÊciach okre-
Êlonych w tym za∏àczniku.

§ 2. Rozdysponowanie kontyngentów, o których
mowa w § 1, jest dokonywane wed∏ug kolejnoÊci otrzy-
mania wniosków.

§ 3. Maksymalna iloÊç towaru, na jakà mo˝e byç
udzielone pozwolenie ∏àcznie dla wszystkich pozycji to-
warowych okreÊlonych 9-cyfrowym kodem PCN, wy-
nosi 2 500 ton.

§ 4. Udzielenie pozwolenia uzale˝nia si´ od z∏o˝e-
nia przez wnioskodawc´ kaucji w wysokoÊci 10 z∏ za to-
n´.

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

Minister Gospodarki: J. Piechota 

Dziennik Ustaw Nr 228 — 14472 — Poz. 1909 i 1910

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1909)

1910

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie  kontyngentów na przywóz w´gla pochodzàcego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.

———————
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).

WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH AUTOMATYCZNÑ REJESTRACJÑ WYWOZU,
PODLEGAJÑCYCH REJESTRACJI PRZEZ ORGAN CELNY


