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3
Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania
funkcji specjalnych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w
niniejszym dziale:

8479

8479 82 00 O

9011

2925 -

Pozostałe

--

maszyny i

urządzenia

mechaniczne:

Maszyny do sporządzania mieszanek, ugniatania, zg niatania,
kruszenia, mielenia, klasyfikowania, przesiewania, ujednorodniania, emulsyfikowania lub mieszania obrabianej substancji

ex 8479 82 00 O

Urządzenie

ex 8479 82 00 O

Urządzenie

do mielenia tworzyw z seperatorami metalu

do dozowania dwóch rodzajów tworzyw, mieszalniki
automatyczne

}-

Mikroskopy optyczne, w tym także mikroskopy przeznaczone do
mikrofotografii, mikrokinematografii lu b mikroprojekcji:

9011

9011 80 00 O -

Pozostałe

mikroskopy

ex 9011 80 00 O Mikroskop metalograficzny
9027

28 530

9027

Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (n p. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do anal izy gazu
lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości,
porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.;
przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilośc i ciepła, światła lub
dżwięku, łącznie ze św ia tłomierzami; mikrotomy:

9027 80

-

Pozostałe przyrządy

-

-

Elektroniczne:

9027 80 19 O -

-

-

i aparaty:

Pozostałe

ex 9027 80 19 O Kolorymetr Mimolta
ex 9027 80 19 O
9032

61 658

Urządzenie

9032

Przyrządy

9032 20

-

9032 20 90 O -

do badania

palności

tworzywa "Atlas"

J---..

30 950

i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli :

Manostaty:
-

Pozostałe

ex 9032 20 90 O System automatycznego gaszenia

pożaru

82 100

659
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów
produkujących części samochodowe.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.
U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85,
poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się

kontyngenty

celne

wartościowe

w

wysokości

60 831 506 ECU na przywóz towarów wymienionych
w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia
się preferencyjne zerowe stawki celne.
2. Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do towarów przywożonych dla zakładów produkujących części samochodowe, nabywa-

Dziennik Ustaw Nr 134

-

2926 -

ne przez zakłady produkujące (montujące), w których
jest dokonywany montaż przemysłowy nowych pojazdów samochodowych objętych pozycjami nr 8701,
8702, 8703, 8704 i 8705 taryfy celnej. stanowiącej za łącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożo
ne z zagranicy (Dz. U. Nr 72, poz. 357 i Nr 111, poz.
536), zwanej dalej "taryfą celną".

się

Poz. 659
§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje
stawek celnych określonych w taryfie celnej .

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia .

życie

po

upływie

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Zał ąc zn ik

do ro z porz ą d z enia Rady
Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r.
(poz. 659)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

2

3

2830

2830

Siarczki i wielosiarczki:

2830 90

-

Wartość

(w ECU)
4

Pozostałe:

O - - Wielosiarczki
ex 2830 90 90 O Trójsiarczek antymonu
2830 90 90

2833

2833

2833 29

Siarczany;

ałuny;

-

Pozostałe

-

-

51 775

nadtlenosiarczany (nadsiarczany):

siarczany:

Pozostałe:

O - - - Pozostałe
ex 2833 29 90 O Anhydryt
2838
2838 00 00 O Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany
2833 29 90

2843

2843

1 720
35 434

Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki
metali szlachetnych , nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalga maty metali szlachetnych:
-

Związki

srebra:

O - - Pozostałe
ex 2843 29 00 O Pasty srebrowe
2843 29 00

2849

2849

Węgliki,

115 333

nawet chemicznie nie zdefiniowane:

O - Krzemu
ex 2849 20 00 O Silcar
2849 20 00

2851

2851 00

20 641

Inne związki nieorganiczne (łącznie z wodą destylowaną lub wodą
do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); cie kłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone
powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych:

O - Pozostałe
ex 2851 00 90 O Związki nieorganiczne (areosil R-972)
2851 00 90

2914

2914

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich
chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
-

2914 12 00

7 267

O -

Ketony alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej:
-

Butanon (keton metylowoetylowy)

7 654

