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zastępuje się pozycją towarową określoną kodem PCN 7607 19 99 O w brzmieniu: 

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie Wartość 
tys. ECU 

- - - O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie prze
kraczającej 0,2 mm: 

76071999 O - - - - Pozostała 600 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 listopada 1994 r. 

w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 
461) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące przejścia graniczne: 

1) morskie przejścia graniczne: 

a) Darłowo, 

b) Dziwnów, 
c) Frombork, 
d) Gdańsk, 
e) Gdynia, 
f) Górki Zachodnie, 
g) Hel, 
h) Jastarnia; 
i) Kołobrzeg, 

j) Łeba, 

k) Mrzeżyno, 

I) Świnoujście, 
ł) Szczecin, 

m) Trzebież, 
n) Ustka, 
o) Władysławowo, 

2) stałe lotnicze przejścia graniczne: 

a) Gdańsk- Rębiechowo, 
b) Katowice- Pyrzowice, 
c) Kraków-Balice, 
d) Poznań-Ławica, 

e) Rzeszów-Jasionka, 
f) Warszawa-Okęcie, 

g) Wrocław-Strachowice. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 28 
maja 1991 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lot
niczych przejść granicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 214). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 

660 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - PrawQ celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) 
zarządza się, CO następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grud
nia 1993 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od nie
których towarów (Dz. U. Nr 128, poz. 592) w § 1 
pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) do dnia 31 grudnia 1994 r. w odniesieniu do towarów 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego roz
porządzenia, do wysokości określonej w tym załącz
niku," . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 października 1994 r. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 


