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Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 w zwiàzku z art. 14 § 4
i 4a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia si´ kon-
tyngent taryfowy iloÊciowy na przywóz towarów po-
chodzàcych z Republiki S∏owackiej, wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla których ustanawia
si´ obni˝one zerowe stawki celne.

§ 2. Obni˝one 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 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Tary-
fy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639).

§ 4. 1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym
mowa w § 1, jest dokonywane wed∏ug kolejnoÊci z∏o-
˝enia kompletnych wniosków.

2. Pozwolenia na przywóz, w przypadku pozycji to-
warowych 7210 i 7212 — mogà dotyczyç przywozu nie

wi´cej ni˝ 100 ton ∏àcznie dla wszystkich pozycji towa-
rowych okreÊlonych 9-cyfrowym kodem PCN, obj´tych
tymi pozycjami towarowymi.

3. Rozdysponowanie ustanowionej puli kontyn-
gentu taryfowego jest dokonywane kwartalnie w na-
st´pujàcy sposób:

1) I kwarta∏ — 25%,

2) II kwarta∏ — 25%,

3) III kwarta∏ — 25%,

4) IV kwarta∏ — 25%.

4. Wnioski o przydzia∏ kontyngentu taryfowego
sk∏ada si´ na ka˝dy kwarta∏ oddzielnie, poczynajàc od
pierwszego dnia miesiàca rozpoczynajàcego dany
kwarta∏.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 grudnia 2001 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzàcych z Republiki
S∏owackiej.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 11 grudnia 2001 r. (poz. 1693)


