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

§ 1. 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia si´ kon-
tyngenty taryfowe iloÊciowe na przywóz pojazdów sa-
mochodowych, wymienionych w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia, w wysokoÊci okreÊlonej w tym za∏àcz-
niku, pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, dla których ustanawia si´ obni˝one zerowe
stawki celne, z zastrze˝eniem § 7.

2. Wykaz paƒstw, o których mowa w ust. 1, zawie-
ra za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. Je˝eli kontyngent, o którym mowa w § 1 ust. 1,
zostanie wyczerpany w cz´Êci dotyczàcej pojazdów sa-
mochodowych wymienionych w za∏àczniku nr 1
w przypisie oznaczonym(2), to przywóz takich pojaz-
dów na warunkach okreÊlonych w niniejszym rozpo-
rzàdzeniu mo˝e byç dokonany w ramach cz´Êci kon-
tyngentu dotyczàcej pojazdów samochodowych wy-
mienionych w przypisie oznaczonym(1) tego za∏àczni-
ka.

§ 3. Obni˝one zerowe stawki celne, o których mo-
wa w § 1 ust. 1, stosuje si´ po udokumentowaniu po-
chodzenia towarów, zgodnie z wymogami okreÊlony-
mi odr´bnie.

§ 4. 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).

§ 5. Rozdysponowanie kontyngentów, o których
mowa w § 1, jest dokonywane wed∏ug kolejnoÊci z∏o-
˝enia kompletnych wniosków.

§ 6. Pozwolenia na przywóz udzielane na podstawie
jednego wniosku mogà dotyczyç przywozu ∏àcznie nie
wi´cej ni˝ 400 sztuk pojazdów samochodowych osobo-
wych lub nie wi´cej ni˝ 8 sztuk pojazdów samochodo-
wych do transportu towarowego.

§ 7. 1. Pozwolenia na przywóz towarów obj´tych
kontyngentami taryfowymi, ustanowionymi rozporzà-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na
przywóz niektórych pojazdów samochodowych po-
chodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 120, poz. 1275), zachowujà moc do dnia up∏y-
wu terminu ich wa˝noÊci.

2. Do wniosków o przydzia∏ kontyngentów taryfo-
wych ustanowionych rozporzàdzeniem Rady Mini-
strów, o którym mowa w ust. 1, nierozpatrzonych do
dnia 19 marca 2001 r., stosuje si´ przepisy niniejszego
rozporzàdzenia.

3. WielkoÊç kontyngentów okreÊlona w za∏àczniku
nr 1, o którym mowa w § 1, ulega pomniejszeniu
o wielkoÊç kontyngentów rozdysponowanych na pod-
stawie pozwoleƒ okreÊlonych w ust. 1.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 marca 2001 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych 
pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 6 marca 2001 r. (poz. 220)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOÂCIOWYMI, POCHODZÑCYCH 
Z PA¡STW CZ¸ONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
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Za∏àcznik nr 2


