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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych towarów do eksploatacji statków
morskich i jednostek ˝eglugi Êródlàdowej.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia si´ kon-
tyngent taryfowy iloÊciowy na przywóz towarów, wy-
mienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla któ-
rych ustanawia si´ obni˝one zerowe stawki celne.

§ 2. 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, Nr 13, poz. 106, Nr 29, poz. 322 i Nr 32,
poz. 364).

§ 3. 1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym
mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby
osób sk∏adajàcych kompletne wnioski, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W przypadku gdy z wniosków z∏o˝onych w termi-
nie 21 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia wy-
nika zapotrzebowanie ni˝sze ni˝ wielkoÊci ustanowio-
nych kontyngentów, rozdysponowanie kontyngentów
jest dokonywane wed∏ug kolejnoÊci z∏o˝enia komplet-
nych wniosków.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 10 kwietnia 2001 r. (poz. 402)

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

Kod PCN Wyszczególnienie IloÊç

1 2 3

2710 00 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera∏ów bitumicznych, 100 000 ton
inne ni˝ surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone, 
zawierajàce w masie nie mniej ni˝ 70% olejów ropy naftowej lub olejów 
otrzymywanych z minera∏ów bitumicznych, których te oleje stanowià 
sk∏adniki zasadnicze:

— Oleje ci´˝kie:

— — Oleje opa∏owe:

— — — Do innych celów:

2710 00 74 0 — — — — O zawartoÊci siarki w masie nieprzekraczajàcej 1%

ex 2710 00 74 0 Paliwo ˝eglugowe wg klasyfikacji ISO 8217

2710 00 76 0 — — — — O zawartoÊci siarki w masie powy˝ej 1%, ale nieprzekracza-
jàcej 2%

ex 2710 00 76 0 Paliwo ˝eglugowe wg klasyfikacji ISO 8217

2710 00 77 0 — — — — O zawartoÊci siarki w masie powy˝ej 2%, ale nieprzekracza-
jàcej 2,8%

ex 2710 00 77 0 Paliwo ˝eglugowe wg klasyfikacji ISO 8217


