
Dziennik Ustaw Nr 56 — 4072 — Poz. 501

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

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia si´ kon-
tyngenty taryfowe wartoÊciowe na przywóz towarów
wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla
których ustanawia si´ obni˝one 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 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Tary-
fy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1,
poz. 18).

§ 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.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artyku∏y chemiczne i komponenty 
przywo˝one z zagranicy dla przemys∏u elektronicznego.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller



Dziennik Ustaw Nr 56 — 4073 — Poz. 501

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2002 r. (poz. 501)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOÂCIOWE
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Dziennik Ustaw Nr 56 — 4076 — Poz. 501 i 502

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

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia si´ kon-
tyngenty taryfowe wartoÊciowe na przywóz towarów
wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla
których 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 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Tary-
fy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1,
poz. 18).

§ 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: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urzàdzenia przywo˝one 
z zagranicy dla przemys∏u elektronicznego.


