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Poz. 1605

1605
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie iloÊci nominalnych zawartoÊci opakowaƒ jednostkowych towarów paczkowanych.
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128,
poz. 1409) zarzàdza si´, co nast´puje:

1) lp 1(a), oznakowane i przechowywane w pojemnikach lub butelkach o obj´toÊci nieprzekraczajàcej
0,25 litra, przeznaczone do u˝ytku specjalistycznego (nieprzeznaczone dla konsumentów);

§ 1. IloÊci nominalne zawartoÊci opakowaƒ jednostkowych towarów paczkowanych dla produktów,
o których mowa w za∏àczniku nr 1 do ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o towarach paczkowanych, okreÊla
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2) lp 2(a) i 3, przeznaczone do spo˝ycia na pok∏adach
samolotów, statków i w pociàgach oraz do sprzeda˝y w sklepach wolnoc∏owych.

§ 2. Podane w za∏àczniku do rozporzàdzenia iloÊci
nominalne nie majà zastosowania do towarów paczkowanych zawierajàcych produkty wymienione w:

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 5 listopada 2002 r. (poz. 1605)

ILOÂCI NOMINALNE ZAWARTOÂCI OPAKOWA¡ JEDNOSTKOWYCH TOWARÓW PACZKOWANYCH

Lp.

Nazwa grupy asortymentowej
lub asortymentu
wg Wspólnej Taryfy Celnej
/WTC/

1

2

1

Symbol
Nazwa wyrobu
wg Polskiej
wg Polskiej
Klasyfikacji
Klasyfikacji Wyrobów
Wyrobów
i Us∏ug
i Us∏ug
/PKWiU/
/PKWiU/
3

(a) Wino ze Êwie˝ych winogron; 15.93.1
mus ze Êwie˝ych winogron,
w którym proces fermentacji
zatrzymano poprzez dodanie
alkoholu, w tym wina z niesfermentowanego soku winogronowego zmieszanego z alkoholem, z wyjàtkiem win obj´tych
pozycjami 22.05 A i B Wspólnej
Taryfy Celnej, oraz likierów winnych (pozycja WTC ex 22.05 C);
mus z winogron w procesie fermentacji bàdê w którym zatrzymano
proces
fermentacji
w sposób inny ani˝eli poprzez
dodanie alkoholu (pozycja
WTC nr 22.04)

(a) Wina musujàce (pozycja WTC 15.93.1
22.05 A)
Wino w butelkach z korkami
w kszta∏cie „grzybka” mocowanymi przy pomocy wiàzaƒ
lub spinek oraz wina w innych

Nominalna
iloÊç
zawartoÊci
produktu
w
gramach

5

6

4
Wina gronowe

(b) „˚ó∏te” wina majàce nast´pujàce êród∏a pochodzenia:
„Côtes du Jura”, „Arbois”,
„L’Étoile” i „Château-Chalon”
2

Nominalna iloÊç
zawartoÊci
produktu
w litrach

0,10—0,25—0,375
0,50—0,75—1
1,5—2—3—4
5—6—8—9—10
0,1871)—4—8

0,62

Wina gronowe

0,125—0,20—0,375
0,75—1,5—3—4,5—
6—9
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5

6

opakowaniach pod ciÊnieniem
nie mniejszym ni˝ 1 bar i nie
wi´kszym ni˝ 3 bary, mierzonym
w temperaturze 20°C (pozycja
WTC 22.05 B)
(b) Inne sfermentowane napoje mu- 15.94.1
sujàce, w szczególnoÊci cydr, wino z gruszek i miód (pozycja
WTC 22.07 B I)

Napoje
dowolne
fermentowane (np. w przedziale
jab∏ecznik, wino z
0,05—10
gruszek, miód
pitny), pozosta∏e
mieszane napoje
zawierajàce alkohol

15.95

Wermut i inne wina
ze Êwie˝ych
winogron
przyprawione
roÊlinami lub
substancjami
aromatycznymi

3

Wódka (inna ni˝ z pozycji WTC 15.91.1
nr 22.08); likiery i inne napoje zawierajàce spirytus; z∏o˝one preparaty
na bazie alkoholu (znane jako
„skoncentrowane ekstrakty”) przeznaczone do produkcji napojów
(pozycja WTC nr 22.09)

Wódki, likiery
i inne napoje
alkoholowe,
z∏o˝one preparaty
alkoholowe do
produkcji napojów

4

W∏óczka z w∏ókien naturalnych (po- 17.10.2
chodzenia zwierz´cego, roÊlinnego
lub mineralnego), w∏ókna chemiczne oraz mieszaniny tych w∏ókien

W∏ókna tekstylne,
naturalne,
przygotowane do
prz´dzenia

17.10.3

W∏ókna tekstylne
chemiczne,
odcinkowe,
przygotowane
do prz´dzenia

0,05—0,102)
0,20—0,50—1
1,5—2—2,5
3
0,35—0,70—
1,1253)—4,5— 53)—
103)
10—25—
50—100—
150—200—
250—300—
350—400—
450—500—
10004)

1)

IloÊci dotyczàce wy∏àcznie towarów paczkowanych, przeznaczonych do spo˝ycia na pok∏adach samolotów, statków, w pociàgach oraz do sprzeda˝y w sklepach wolnoc∏owych.
2) W przypadku napojów alkoholowych, do których dodano wod´ gazowanà lub sodowà, wszystkie obj´toÊci poni˝ej 0,10 litra sà ostatecznie dopuszczone.
3) IloÊci towarów paczkowanych przeznaczonych wy∏àcznie do zastosowaƒ handlowych (nie do sprzeda˝y konsumenckiej).
4) IloÊç t´ stanowi bezwodna masa prz´dzy, do której zastosowanie ma dopuszczalna standardowa norma wilgotnoÊci,
okreÊlona wed∏ug w∏aÊciwej Polskiej Normy.

1606
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu paƒstwowego instytutu badawczego.
Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,

Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

