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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 marca 2001 r.

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

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 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, z zastrze-
˝eniem § 5.

§ 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 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Tary-
fy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12,
poz. 95 i Nr 13, poz. 106).

§ 4. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mo-
wa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób
sk∏adajàcych kompletne wnioski.

§ 5. 1. Pozwolenia na przywóz towarów obj´tych
kontyngentem taryfowym, ustanowionym rozporzà-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na
len przywo˝ony z zagranicy na potrzeby przemys∏u tek-
stylnego (Dz. U. Nr 12, poz. 97), zachowujà moc do dnia
up∏ywu terminu ich wa˝noÊci.

2. Do wniosków o przydzia∏ kontyngentu taryfowe-
go ustanowionego rozporzàdzeniem Rady Ministrów,
o którym mowa w ust. 1, nierozpatrzonych do dnia
19 marca 2001 r., stosuje si´ przepisy niniejszego roz-
porzàdzenia.

3. WielkoÊç kontyngentu okreÊlona w za∏àczniku,
o którym mowa w § 1, ulega pomniejszeniu o wielkoÊç
kontyngentu rozdysponowanego na podstawie po-
zwoleƒ okreÊlonych w ust. 1.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
19 marca 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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