
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia
2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagra-
nicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Ustanawia si´ do dnia 31 grudnia 2003 r. do-
p∏at´ do wywozu 33 714 ton mleka w proszku, w gra-
nulkach lub w innej sta∏ej postaci, o zawartoÊci t∏usz-
czu nieprzekraczajàcej 1,5% masy, niezawierajàcego
dodatku cukru ani innego Êrodka s∏odzàcego, w bezpo-
Êrednich opakowaniach o zawartoÊci netto przekracza-
jàcej 2,5 kg, obj´tego kodem PCN 0402 10 19 0.

2. Dop∏atà do wywozu jest obj´te mleko w proszku,
w granulkach lub w innej sta∏ej postaci pochodzenia
krajowego, wyprodukowane z surowca krajowego
w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 wrzeÊnia 2003 r.,
wywiezione poza polski obszar celny.

3. Dop∏ata do wywozu nie przys∏uguje do odt∏usz-
czonego mleka w proszku, w granulkach lub w innej
sta∏ej postaci obj´tego dop∏atà do przechowywania
lub do produkcji.

4. Mleko w proszku, o którym mowa w ust. 1, spe∏-
nia wymagania jakoÊciowe w klasie I okreÊlone normà
„PN-92/A-86024 Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko
w proszku wraz ze zmianà PN-A-86024/A1:1996 — z wy-
∏àczeniem w p. 3.2.1 tabl. 1 lp. 9—18, w p. 3.2.2 tabl. 2
lp. 9—17, p. 4.2, p. 4.3.2, p. 5.1”.

5. OkreÊla si´ stawk´ dop∏aty do wywozu w wyso-
koÊci 0,70 z∏ do 1 kg towaru, o którym mowa w ust. 1,
zwanego dalej „towarem”.

6. Na dop∏aty do wywozu przeznacza si´ Êrodki fi-
nansowe w wysokoÊci 23 600 tys. z∏.

§ 2. 1. IloÊç towaru, o której mowa w § 1 ust. 1, zo-
stanie rozdysponowana nast´pujàco:

1) I cz´Êç — 20 000 ton;

2) II cz´Êç — 13 714 ton.

2. Wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz to-
waru sk∏ada si´ do Prezesa Agencji Rynku Rolnego
w nast´pujàcych terminach:

1) od dnia 26 maja do dnia 5 czerwca — na I cz´Êç;

2) od dnia 14 lipca do dnia 24 lipca — na II cz´Êç.

IloÊci towaru nierozdysponowane w pierwszym
terminie przechodzà na drugi termin.

3. IloÊci towaru nierozdysponowane w sposób
okreÊlony w ust. 2 rozdysponowuje si´ na wnioski z∏o-
˝one w terminie od dnia 20 sierpnia do dnia 29 sierpnia.

4. Prezes Agencji Rynku Rolnego rozpatruje wnio-
ski o udzielenie pozwolenia na wywóz towaru w termi-
nie 7 dni od dnia up∏ywu terminu sk∏adania wniosków.

§ 3. Warunkiem udzielenia pozwolenia na wywóz
towaru jest z∏o˝enie przez wnioskodawc´ kaucji w wy-
sokoÊci równowartoÊci 20 euro za ton´.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Taƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 maja 2003 r.

w sprawie ustanowienia dop∏aty do wywozu odt∏uszczonego mleka w proszku

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


