Dziennik Ustaw Nr 41
1

3

8544.41
8544.49
8544.51
8544.59
8544.60
8544.70
87.01
8701.90

iI

9023.00

wiązki włókien

optycznych, kable

światłowodowe

inne

niż

te

objęte pozycją

nr 85.44;

i inne elementy optyczne, z dowolnych materiałów, nie oprawione, inne
obrobionego optycznie
- Włókna optyczne, wiązki włókien optycznych oraz kable światłowodowe
- Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących
- Soczewki kontaktowe
- Soczewki okularowe ze szkła
- Soczewki okularowe z pozostałych materiałów
- Pozostałe

niż

takie elementy ze

szkła

nie

Przyrządy, aparaty i modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (np. do nauczania lub na
wystawach), nie nadające się do innych zastosowań

9030.81
9030.89
9030.90

Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznYCh,
oprócz liczników objętych pozycją nr 90.28; przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa,
beta, gamma, X, kosmicznego lub innego jonizującego
- Przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego
- Oscyloskopy i oscylografy promieniowania katodowego
- Pozostałe przyrządy i aparaty, przeznaczone specjalnie do telekomunikacji (np. mierniki przesłuchu, mierniki
wzmocnienia, mierniki współczynnika odkształcenia, mierniki (poziomu) szumów)
- Pozostałe przyrządy i aparaty:
- - Z urządzeniem rejestrującym
- - Pozostałe
- Części i akcesoria

9031.10
9031.20
9031.30
9031.40
9031.80
9031.90

Przyrządy do pomiaru lub kontroli, aparaty i urządzenia gdzie indziej nie wymienione lub nie
rozdziale, projektory profilowe
- Urządzenia do wyważania części mechanicznych
- Stanowiska testowe
- Projektory profilowe
- Pozostałe optyczne przyrządy i aparaty
- Pozostałe przyrządy, aparaty i urządzenia
- Części i akcesoria

9406.00

Budynki prefabrykowane

90.30

9030.10
9030.20
9030.40

90.31

94.06

optyczne oraz

ol arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (w tym także soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła
9001.10
9001.20
9001 .30
9001.40
9001 .50
9001.90

, 90.23

- Pozostały
Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne
Wiązki przewodów zapłonowych oraz innych przewodów stosowane w środkach transportu
Pozostałe przewody elektryczne dla napięć nie przekraczających 80 V:
- Wyposażone w złącza
- Pozostałe
Pozostałe przewody elektryczne dla napięć powyżej 80 V, ale nie przekraczających 1000 V:
- Wyposażone w złącza
- Pozostałe
Pozostałe przewody elektryczne do napięć przekraczających 1000 V
Przewody z włókien optycznych
Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją nr 87.09)
- Pozostałe

-

Włókna

90.01

foz. 240 1241 .

607 -

2
8544.19
8544.20
8544.30

,

-

włączone

w tym

241
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 1990 r.

w sprawie
się,

określenia wysokości

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego
co następuje :

zarządza

§ 1. Ustalone w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. IN sprawie określenia wysokości
odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41, poz. 225,
Nr 57, poz. 338 oraz z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 25, Nr 11,

odsetek ustawowych.

poz. 70, Nr 19, poz. 116 i Nr 28, poz. 166) odsetki ustawowe
ustala się od dnia 1 lipca 1990 r. w wysokości 60%
w stosunku rocznym .
§ 2.
1990 r.

Ro z porząd z enie

wchodzi w

życie

z dniem 1 lipca

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

