
Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerw-
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajà-
cych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156,
poz. 1018 i z 2000 r. Nr 88, poz. 986) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ wykaz wyrobów zawierajàcych
azbest, dopuszczonych w 2001 r. do produkcji lub do
wprowadzenia na polski obszar celny, spoÊród wyro-
bów okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do ustawy z dnia

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów za-
wierajàcych azbest.

2. Wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, sta-
nowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Dziennik Ustaw Nr 10 — 654 — Poz. 77
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 3 stycznia 2001 r.

w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierajàcych azbest do produkcji 
lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 3 stycznia 2001 r. (poz. 77)

WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJÑCYCH AZBEST, 
DOPUSZCZONYCH W 2001 R. DO PRODUKCJI LUB DO WPROWADZENIA NA POLSKI OBSZAR CELNY

Lp. Kod PCN Nazwa wyrobu

Systematyczny 
wykaz 

wyrobów 
(SWW)

1 2 3 4

6812 W∏ókna azbestowe obrobione; 
mieszaniny na bazie azbestu 
lub azbestu i w´glanu 
magnezowego; wyroby z takich 
mieszanin lub z azbestu (np. nici, 
tkaniny, odzie˝, nakrycia g∏owy, 
obuwie, uszczelki), wzmocnione 
lub nie, inne ni˝ towary z pozycji 
6811 lub 6813:

6812 70 00 0 — Materia∏ z prasowanych P∏yty azbestowo-kauczukowe 1338-1
w∏ókien azbestowych, w arkuszach z przeznaczeniem na produkcj´ uszczelek
lub rolkach stosowanych:

1 ex 6812 70 00 0 P∏yty azbestowo- 1) w instalacjach pracujàcych w kontakcie 
-kauczukowe z takimi mediami, jak:

— kwas siarkowy, oleum, kwas 
azotowy, kwas solny,

— tlenki azotu o temperaturze 850°C,
— gazy poreakcyjne o temperaturze 

od 300°C,
— chlor mokry, 
przy parametrach pracy: 
temperatura 300—1300°C 
w po∏àczeniu z wysokimi ciÊnieniami 
od 30 barów,

2) w instalacjach parowych w energetyce 
i ciep∏ownictwie (jednoczeÊnie wysokie 
temperatury od 200°C i ciÊnienie 
od 50 barów),

3) w nap´dach lotniczych



Na podstawie art. 9 ust. 6 i art. 22 ust. 7 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towa-
rami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicz-
nym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzyma-
nia mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór wniosku o wydanie zezwolenia indywidualne-
go na eksport, import lub tranzyt towarów o zna-
czeniu strategicznym, us∏ugi poÊrednictwa, do-
radztwa handlowego, pomocy w zawieraniu
umów, a tak˝e uczestnictwo w czynnoÊciach pole-
gajàcych na wszelkiego rodzaju przemieszczaniu
przez granic´ Rzeczypospolitej Polskiej towarów
o znaczeniu strategicznym,

2) wzory zezwoleƒ indywidualnych na dokonywanie
obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,

3) wzór certyfikatu importowego, 

4) inne dane, jakie powinien zawieraç wniosek o wy-
danie zezwolenia indywidualnego, 

5) inne ni˝ wymienione w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towara-
mi, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strate-
gicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla
utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpie-
czeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej
dalej „ustawà”, dokumenty, które powinny byç do-
∏àczone do wniosku o wydanie zezwolenia indywi-
dualnego.

§ 2. OkreÊla si´ wzór:

1) wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego na:

a) eksport towarów o znaczeniu strategicznym, 

b) import towarów o znaczeniu strategicznym, 

c) tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, 

d) Êwiadczenie us∏ugi dotyczàcej towarów o zna-
czeniu strategicznym 

— stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) zezwolenia indywidualnego na: 

a) eksport towarów o znaczeniu strategicznym —
stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

b) import towarów o znaczeniu strategicznym —
stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,

c) tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym —
stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,

d) Êwiadczenie us∏ugi dotyczàcej towarów o zna-
czeniu strategicznym — stanowiàcy za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia,

3) certyfikatu importowego — stanowiàcy za∏àcznik
nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 3. Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualne-
go na dokonanie obrotu towarami o znaczeniu strate-
gicznym, oprócz danych, o których mowa w art. 9 ust. 3
ustawy, powinien zawieraç nast´pujàce dane:

1) dotyczàce przedsi´biorcy:

a) numer telefonu i faksu,

b) adres poczty elektronicznej,

c) numer REGON,

Dziennik Ustaw Nr 10 — 655 — Poz. 77 i 78

1 2 3 4

Uszczelki z p∏yt azbestowo-
6812 90 90 0 — — Pozosta∏e -kauczukowych: 1338-2

2 ex 6812 90 90 0 Uszczelki z p∏yt — z przeznaczeniem jak wy˝ej,
azbestowo-kauczukowych — na wa∏y do ciàgnienia szk∏a

2524 00 Azbest: Azbest w∏óknisty
2524 00 30 0 — W∏ókna, p∏atki lub dla potrzeb: 1418-6
proszek — przygotowania wed∏ug specjalnej

3 ex 2524 00 30 0 Azbest w∏óknisty technologii diafragm (przepon) 
elektrolizerów solanki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 1 lutego 2001 r.

w sprawie zezwoleƒ indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym 
oraz wzoru certyfikatu importowego.


