
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia
9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia si´ kon-
tyngent taryfowy iloÊciowy na len przywo˝ony z zagra-
nicy, wymieniony w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla
którego ustanawia si´ zerowà stawk´ celnà.

§ 2. Zerowe stawki celne, o których mowa w § 1,
stosuje si´ po udokumentowaniu pochodzenia towa-
rów, zgodnie z wymogami okreÊlonymi odr´bnie.

§ 3. 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 i z 2001 r. Nr 12,
poz. 95).

§ 4. 1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym
mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleƒ na podsta-
wie kompletnych wniosków, proporcjonalnie do liczby
osób sk∏adajàcych wnioski.

2. Rozpatrzeniu podlegajà wnioski z∏o˝one w termi-
nie 21 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

3. Pozwolenia na przywóz wydane na podstawie
wniosków, o których mowa w ust. 1, b´dà wydane po
dniu 15 marca 2001 r. z terminem wa˝noÊci do dnia
30 czerwca 2001 r.

4. Wydane pozwolenie nie mo˝e przekraczaç wnio-
skowanych wielkoÊci.

5. Nie wykorzystana do dnia 30 czerwca 2001 r.
cz´Êç kontyngentu podlega rozdysponowaniu w spo-
sób okreÊlony w ust. 1 na podstawie wniosków o wy-
danie pozwolenia z∏o˝onych w terminie do dnia 21 lip-
ca 2001 r.

6. Pozwolenia na przywóz, o których mowa w ust. 5,
b´dà wydane po dniu 1 sierpnia 2001 r. z terminem
wa˝noÊci do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 stycznia 2001 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywo˝ony z zagranicy 
na potrzeby przemys∏u tekstylnego.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 2001 r. (poz. 97)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENT TARYFOWY ILOÂCIOWY

Kod PCN Wyszczególnienie IloÊç w tonach

5301

5301 21 00 0
5301 29 00 0

Len surowy lub obrabiany, ale nieprz´dziony; paku∏y lniane i odpady lnu (∏àcz-
nie z odpadami prz´dzy i szarpankà rozw∏óknionà):
— Len mi´dlony, trzepany, czesany lub przerobiony w inny sposób, lecz nie-

prz´dziony:
— — Mi´dlony lub trzepany
— — Pozosta∏y

3 500


