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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
niektórych towarów pochodzàcych ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej, z Króle-
stwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeƒstwo przeniesienia pryszczycy.

Na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, ba-
daniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Wete-
rynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 i z 2001 r.
Nr 29, poz. 320) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przy-
wozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej niektórych towarów pochodzàcych ze Zjedno-
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏noc-
nej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francu-

skiej z uwagi na niebezpieczeƒstwo przeniesienia
pryszczycy (Dz. U. Nr 22, poz. 258) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w tytule rozporzàdzenia skreÊla si´ wyrazy „ , z Kró-
lestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej”;

2) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „ , z Królestwa Niderlan-
dów oraz z Republiki Francuskiej,”;

3) w za∏àczniku do rozporzàdzenia:

a) po poz. 3002 dodaje si´ pozycje 4101, 4102 i 4103
w brzmieniu:

b) po przypisie 6) dodaje si´ przypis 7) w brzmieniu:

„7) Dotyczy skór Êwie˝ych lub solonych otrzyma-
nych ze zwierzàt parzystokopytnych, obj´-
tych pozycjà 0102, 0103, 0104, 0106 00.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

Kod PCN Wyszczególnienie

4101 Surowe skóry i skórki bydl´ce lub ze zwierzàt jednokopytnych (Êwie˝e lub
solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale
niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu),
nawet odw∏oszone, lub dwojone7)

4102 Surowe skóry owcze lub jagni´ce (Êwie˝e lub solone, suszone, wapno-
wane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale niepoddane garbowa-
niu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu), równie˝ dwojone lub
z we∏nà oprócz wy∏àczonych zgodnie z uwagà 1 (c) do niniejszego dzia-
∏u7)

4103 Pozosta∏e surowe skóry i skórki (Êwie˝e lub solone, suszone, wapnowa-
ne, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale niepoddane garbowaniu,
pergaminowaniu lub dalszemu wyprawianiu), równie˝ dwojone lub od-
w∏oszone, oprócz wy∏àczonych zgodnie z uwagami 1 (b) lub 1 (c) do ni-
niejszego dzia∏u7)


