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DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 czerwca 2001 r.

zmieniajàca decyzj´ w sprawie ustanowienia ostatecznego Êrodka ochronnego w postaci kontyngentu 
iloÊciowego na przywóz na polski obszar celny saletry amonowej pochodzàcej z Federacji Rosyjskiej.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 23 ust. 1—5
ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nad-
miernym przywozem towarów na polski obszar celny
(Dz. U. Nr 157, poz. 1027) postanawia si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W decyzji Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca
2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego Êrodka
ochronnego w postaci kontyngentu iloÊciowego na
przywóz na polski obszar celny saletry amonowej po-
chodzàcej z Federacji Rosyjskiej (Monitor Polski Nr 21,
poz. 446) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Kontyngent, o którym mowa w § 1, dla po-
szczególnych lat jest rozdysponowany na
równe cz´Êci w podziale na kwarta∏y, zgod-
nie z za∏àcznikiem do niniejszej decyzji.
Rozdysponowanie kontyngentu jest doko-
nywane w proporcji do liczby osób sk∏ada-
jàcych kompletne wnioski, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W przypadku gdy z wniosków z∏o˝onych
w terminie, o którym mowa w § 5, wynika
zapotrzebowanie ni˝sze ni˝ wielkoÊç usta-
nowionego kontyngentu, rozdysponowa-
nie kontyngentu jest dokonywane wed∏ug

kolejnoÊci z∏o˝enia kompletnych wnio-
sków.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Kontyngent niewykorzystany w kwartale po-
wi´ksza kontyngent w kwartale nast´pnym.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W przypadku rozdysponowania kontyngentu
w sposób okreÊlony w § 2 ust. 2, maksymal-
na wielkoÊç przywozu, na jakà udzielone b´-
dzie pozwolenie, wyniesie 1000 ton.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wnioski o przydzia∏ kontyngentu, o którym
mowa w § 1, sk∏ada si´ na ka˝dy kwarta∏ od-
dzielnie, przez okres 21 dni, liczony od 15 dnia
miesiàca poprzedzajàcego dany kwarta∏.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W przypadku rozdysponowania kontyngentu
w sposób okreÊlony w § 2 ust. 2, termin wa˝-
noÊci pozwolenia nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ je-
den miesiàc i nie mo˝e wykraczaç poza ostat-
ni dzieƒ kwarta∏u, na który pozwolenie zosta-
∏o wydane.”;
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6) za∏àcznik do decyzji otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku do niniejszej decyzji.

§ 2. Wnioski o przydzia∏ kontyngentu okreÊlonego
w § 1 decyzji, o której mowa w § 1 niniejszej decyzji,
w cz´Êci tego kontyngentu dotyczàcej III kwarta∏u
2001 r., sk∏ada si´ przez okres 21 dni poczàwszy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej decyzji.

§ 3. Decyzja wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Uzasadnienie

Postanowieniem Ministra Gospodarki z dnia
14 wrzeÊnia 1999 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 460)
wszcz´te zosta∏o post´powanie ochronne przed nad-
miernym przywozem na polski obszar celny saletry
amonowej pochodzàcej z Federacji Rosyjskiej. W wyni-
ku post´powania przeprowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nad-
miernym przywozem towarów na polski obszar celny
(Dz. U. Nr 157, poz. 1027) ustanowiono ostateczny Êro-
dek ochronny w postaci kontyngentu iloÊciowego na
przywóz na polski obszar celny saletry amonowej po-

chodzàcej z Federacji Rosyjskiej. Niniejsza decyzja
zmienia sposób rozdysponowania tego kontyngentu.

Zgodnie z niniejszà decyzjà rozdysponowanie na-
stàpi proporcjonalnie do liczby osób sk∏adajàcych
wnioski, a nie — jak ustalono w zmienianej decyzji —
wed∏ug kolejnoÊci z∏o˝enia kompletnych wniosków.
Dotychczasowy tryb wydawania pozwoleƒ stanowi∏
êród∏o konfliktu pomi´dzy osobami zainteresowanymi
uzyskaniem kontyngentu oraz nie uwzgl´dnia∏ intere-
sów wszystkich osób ubiegajàcych si´ o przyznanie
pozwoleƒ.

W zwiàzku z powy˝szym Minister Gospodarki po-
stanowi∏ jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 3 K.p.a. strona niezadowolona
mo˝e z∏o˝yç do Ministra Gospodarki w terminie 14 dni
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Minister Gospodarki: w z. B. B∏aszczyk

Za∏àcznik do decyzji Ministra Gospodarki
z dnia 7 czerwca 2001 r. (poz. 309)

Kod PCN Wyszczególnienie

Kontyngent iloÊciowy w tys. ton

w roku
2001

w roku
2002

w roku
2003

do 15.02.
2004 r.

1 2 3 4 5 6

3102
3102 30

3102 30 90 0
ex 3102 30 90 0

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:
— Azotan amonowy, nawet w roztworze

wodnym:
— — Pozosta∏y
Saletra amonowa 90 

po 22,5 
w kwartale

III i IV

100 
po 25 

w kwartale

110 
po 27,5 

w kwartale

15


