DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nr 76

Warszawa, dnia 12 listopada 1990 r.
TREŚĆ:

Poz .:
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

450 -

z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu substancji
chemicznych i materiałów wybuchowych podwójnego przeznaczenia mogących służyć pośrednio
lub bezpośrednio do produkcji broni
1025
R O Z P O R Z Ą D Z E N I A:

451 -

452 -

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych
przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na poszczególne rodzaje broni białej
oraz przedmioty, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu
1026
Min istra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 paźdz i ern i ka 1990 r. w sprawie
do wydawania pozwoleń na broń , ustalenia wzorów pozwoleń na
istotnych części broni i amunicji

właściwych

453 -

określenia
broń

oraz

organów
określenia

1027

M inistrów Rynku Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie
warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem
1031
OBWIESZCZENIE

454 -

M inistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 października 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych 1033

450
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 listopada 1990 r.

w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu substancji chemicznych i materiałów wybuchowych podwójnego przeznaczenia mogących służyć pośrednio lub bezpośrednio do produkcji broni.

-

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co

następuje :

§ 1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1991 r. ograniczenie wywozu za granicę substancji chemicznych i materiałów wybuchowych podwójnego przeznaczenia mogących
służyć pośrednio lub bezpośrednio do produkcji broni, wymien ionych w załączniku do rozporządzenia .
§ 2. Ogran iczen ie określone w § 1 polega na obowiązku
uzyskania pozwolenia na wywóz.
§ 3. 1. Pozwolenie na wywóz substancji chemicznych
podwój nego przeznaczenia wydaje się , gdy:

1) importer zapewni w umowie, że zakupione substancje
chemiczne zostaną wykorzystane wyłącznie w innych
celach n i ż do produkcji broni chemicznej,
2) właściwy organ państwowy w kraju importera wydał
deklarację, w której poświadcza , że zakupione substancje chemiczne zostaną wykorzystane w innych celach
n i ż do produkcji broni chemicznej,

3) w umowie jest przewidziany zakaz reeksportu lub prze kazania substancji chemicznych przez importera stronie
trzeciej .
2. Warunku

określonego

w ust. 1 pkt 2 nie wymaga

się,

jeżeli właściwy organ państwowy w kraju importera udoku -

mentuje, że państwo to zobowiązało się zgodnie z prawem
międzynarodowym, iż nie będzie rozwijało lub produkowało
broni chemicznej bądź też w inny sposób jej nabywało ,
przekazywało, składowało lub stosowało .
3. Pozwolenie na wywóz materiałów wybuchowych
podwójnego przeznaczenia wydaje się , gdy:
1) importer zapewni w umowie, że zakupione materiały
wybuchowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach
górniczych,
2) w umowie jest przewidziany zakaz reeksportu lub przekazania materiałów wybuchowych przez importera stro nie trzeciej.
§ 4.
szenia .

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

-
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-

Poz. 450 i 451
Załącznik do rozporządz enia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1990 r. (poz.
450) .

WYKAZ SU BSTANCJI CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODWÓJNEGO PRZEZNACZENIA
OBJĘTYCH OGRANICZENIEM WYWOZ U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Symbol Systematycznego wykazu
wyrobów lub Nomenklatury towa rowej handlu zagranicznego

Nazwa

Lp.

Chlorocyjan
Fosgen
Cyjanowodór
Tlenochlorek fosforu
Trójchlorek fosforu
Chloropikryna (trójchloronitrometan)
Tiodwuglikol
Chlorowodorek dwumetyloaminy
Chloroetanol
Związki o wiązaniu fosforometylowym
Materiały wybuchowe górnicze o charakterze surowców
Materiały wybuchowe górnicze
Środki zapalcze górnicze

1241 -000
1241-561
1221-841
1221-436
1221-449
1241 -881
1241-919
1241-813
1241-371
1241-989
1333-1
1333-2
1333-3

451
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

z dnia 29

października

WEWNĘTRZNYCH

1990 r.

w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni. amunicji i materiałach wybuchowych na
poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których używanie może zagraż ać bez pieczeństwu
publicznemu.

Na podstawie art. 4 ust. 5 i 6 i art. 32 ustawy z dnia 31
stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr
41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Przepisy rozdziałów l-IV oraz art. 29, 30, 33 i 34

ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz.
35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324. i z 1989 r. Nr 35, poz. 192)
rozciąga się na:
1) pistolety, rewolwery i inne przedmioty do miotania
chemicznych środków obezwładniających oraz odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnałowej,
2) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za
pomocą ładunków elektrycznych,
3) kusze,
4)

następujące rodzaje broni białej:
a) ostrza ukryte w przedmiotach nie
broni,

mających wyglądu

zaopatrzone w zakończen ie z ciężkiego
i twardego materiału lub zawierające wkładk i z takiego materiału ,
c) nunczaki i kastety.
b)

pałk i giętkie

§ 2. Pozwolenie mi broń palną krótką stanowi jednocześnie

pozwolenie na pistolety, rewolwery i inne przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Posiadanie pistoletów alarmowych o kal ibrze do
6 mm nie wymaga pozwolenia na broń.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnę
trznych z dnia 12 grudn ia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia
niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach
wybuchowych na pistolety, rewolwery i inne przedmioty do
miotania chemicznych środków obezwładniających oraz odstrzeliwan ia amunicji alarmowej i sygnałowej (Dz. U.
.
z 1987 r. Nr 1, poz. 6).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia .

Minister Spraw

życie

po

upływie

Wewnętrznych:

K.

14 dni

Kozłowski

