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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 1995 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na
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) zar z ądza się, co następuje:
§ 1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się kontyngent celny ilościowy na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których
ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.

kukurydzę paszową przywożoną

z zagranicy.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje
stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 72, poz. 357 i
Nr 111, poz. 536).
się

§ 3.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Z a ł ączn i k do r ozporz ądze ni a Rady Ministrów z dni a 2 1 listopa da 1995 r. (p oz.
671 )

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT CELNY ILOŚCIOWY
Pozycja

1005

Kod PCN

Ilość

Wyszczególnienie

1005

Kukurydza (ziarna):

10059000 O

-

Pozostałe

(tony)

200000
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 listopada 1995 r.

zmieniające rozporządzenie

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
nych.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
Prawo budowl ane (Dz . U. Nr 89 , poz. 414) za rządza się, co nast ęp uj e:

1994 r. -

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriów techn iczych dotyczą
cych wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10,
poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 1 lit. a) po wyra zie " budowlanych" dodaje się następujące zdania:
'" które

umożliwiają spełnieni e

p rzez te obiekty
podstawowych. Nie są wyrobami budowlanymi maszyny, urządzenia i instalacje,
służące wyłącznie do ce lów technologiczno-prowymagań

dukcyjnych,
obiektu";

dotyczących

wyrobów budowla-

związanych

z

przezna cz eniem

2) w § 4:

a) w ust. 1:
- skreśla się pkt 1,
- dotychczasowe pkt 2- 12 otrzymują oznaczenie pkt 1-11,
- dodaje się pkt 12-15 w brzmieniu:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Izolacji Budowlanej w Katowicach
- w odniesieniu do wyrobów termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno -cementowych,

" 12) Centralny

Przemysłu

Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych z zakresu chłodnictwa,

13) Centralny
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14)

-
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Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
- w odniesieniu do wyrobów aparatury
eksplozymetrycznej, dotyczących instalacji
gazowych w budynkach,
.

15) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
- w odniesieniu do pozostałych wyrobów
budowlanych, a także wyrobów termoi hydroizolacyjnych oraz włókno - cemento
wych, wymienionych w pkt 12.",

dzona

4) w § 23 dodaje

się

się kropkę,

,,5. Zasady kalkulacji stawek godzinowych stosowanych przez jednostki w działalności aprobacyjnej podlegają zatwierdzeniu przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.";
6) w § 28:

5)

w

§ 24:

Działalnoś ć

kresie

b) w ust. 2 po wyrazach "dokumenty techniczne"
stawia się kropkę, a pozostałe wyrazy skreśla
się ;

7) w § 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" 1) jednostki aprobujące - w odniesieniu do wyrobów, które są przedmiotem ważnych decyzji
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,";

jednostek

8) w § 32 po wyrazach "w dotychczasowym zakresie"
dalsza część zdania otrzymuje brzmienie: "do dnia
31 grudnia 1997 r. włącznie" .
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

a) ust. 1 otrzymuje brzm ienie:
" 1.

a) w ust. 1 po wyrazach "Polskich Norm" pozostała część zdania otrzymuje brzmienie: "lub waż
nych decyzji o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie",

ust. 3 w brzm ieniu:

,,3. Odmowa udzielenia aprobaty technicznej uniemożliwia ponowne złożenie wniosku o udzielenie aprobaty technicznej na ten sam wy rób do
innej jednostki aprobującej.";

na koszt dostawców ubieo udzielenie aprobat.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Jednostki aprobujące opracowują wykazy
wyrobów, objętych działalnością aprobacyjną, które po zatwierdzeniu przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa są
publikowane w Dzienniku Urzędowym M inisterstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa." ;
3) w § 8 po wyrazie "stosującego" stawia
a pozostałe wyrazy skreśla się;

odpłatnie

gających się

aprobującyc h

objętym rozporządzeniem

w za jest prowa-

życie

po

upływie

M inister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
B. Blida
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 listopada 1995 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca
1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U.
z 1992 r. Nr 10, poz. 40) o raz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia
5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r.
Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591
i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124,
poz. 601 i Nr 132, poz. 640) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzen i u M inistra Obrony Narodowej
z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych (Dz. U. Nr 103,
poz. 475) wprowadza się następujące zmiany: .

1) § 6 otrzymuje brzmienie:
,,§ 6.1 . Do zakładowego funduszu świadczeń so-

cjalnych akademii wojskowych nie stosuje
się przepisów w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych pracowni ków cywilnych wojska.
2. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych akademii wojskowej nie dokonuje się
odpi sów od uposażeń pobieranych przez

