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Dziennik Ustaw Nr 151
Pozycja

040700

0407

04070011 O

*
( l)

Wyszczególni en ie

Kod PCN
010599
01059920 O

Poz. 746, 747 i748

3405-

Pozostałe :

-

Pozostałe :

-

-

Gęs i

Jaja ptasie w skorupkach , świeże, konserwowane albo gotowane:
- Drobiu :
- - Wylęgowe:
- - - Indycze albo gęsie ( 11

* ex 0407 00 11 O dotyczy jaj

gęsich

747
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.

Na podstawie art. 9 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. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1996 r. zakaz

wywozu towarów wymienionych w

załączniku

do roz-

porządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życi e z dniem
1 stycznia 1996 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Oleks y

Załącznik

do ro z porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. (poz. 747 )

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU

Pozycja
0511

Wyszczególnienie

Kod PCN
0511

Produkty pochodzenia

zwierzęcego,

zwierzęta objęte działam i

0511 99
0511 99 10 O

-

gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; martwe
1 lub 3, nie nadające się do spożycia przez ludzi :

Pozostałe:

-

Pozostałe:

-

Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek

748
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i

Na podstawie art. 9 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. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1996 r. zakaz
wywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy towarów:

1)

wywożonych
ły

z powrotem za granicę, które byprzedmiotem przywozu na czas oznaczony, do-

złomu

metali

nieżelaznych .

konanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 28 grudnia 1989r. - Prawo celne (Dz. U.
z 1994 r. Nr 71 , poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427
i Nr 87, poz. 434), zwanej dalej "ustawą",
2) wywożonych za granicę na czas oznaczony na pod stawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 1996r.
Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy
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Poz. 748, 749 i 750
Załącznik do ro z porządzenia Rady Ministrów z dnia14 grudnia 1995 r. (poz. 748)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU
Pozycja

7404

7503

7602

Kod peN

Wyszczególnienie

740400
74040010 O
740400910
74040099 O
750300
750300 10 O
75030090 O
760200
760200 11 O

7802
7902
8002

760200 19
76020090
78020000
79020000
80020000

O
O
O
O
O

Odpady miedzi i złom:
- Miedzi rafinowanej
- Stopów miedzi:
- - Stopów miedzi o podstawie cynkowej (mosiądz)
- - Pozostałe
Odpady niklu i złom:
- Niklu niestopowego
- Stopów niklu
Odpady aluminium i złom:
- Odpady:
- - Wióry, skrawki, ścinki, opiłki po różnych rodzajach obróbki mechanicznej,
cięciu i piłowaniu; odpady blachy i folii barwionej, powlekanej lub spajanej, o
grubości (bez jakiegokolwiek podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm
- - Pozostałe (także braki produkcyjne)
-Złom

Odpady ołowiu i złom
Odpady cynku i złom
Odpady cyny i złom

749
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu
Na podstawie art. 9 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. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1996 r. zakaz
przywozu towaru określonego kodem PCN 8433 51 000
"Kombajny zbożowe", w przypadku gdy od roku następnego po roku produkcji tego towaru upłynęło co
najmniej 6 lat albo nie można ustalić roku jego produkcji.
§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy towaru:

1)

z zagranicy, wolnego od cła i zwolnionego od wymogu uzyskania pozwolenia na
przywóz na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U.

używanych

kombajnów

zbożowych.

z 1994r. Nr71, poz. 312 orazz 1995 r. Nr85, poz. 427
i Nr 87, poz. 434), zwanej dalej "ustawą",
2)

przywożonego

3)

przywożonego z powrotem z zagranicy, który był
przedmiotem wywozu na czas oznaczony, dokonanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.

z zagranicy na czas oznaczony, na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy,

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia za kazu przywozu używanych kombajnów zbożowych
(Dz. U. Nr 77, poz. 349).

przywożonego

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 styczn i a 1996 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

750
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 15 grudnia 1995 r.
w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1996 r. pojazdów samochodowych
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 58 pkt 1 i 3 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)
co następuje:

zarządza się,

