ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – Lista towarów objętych obowiązkiem monitorowania
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TOWARY WG KLASYFIKACJI PKWiU
Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą
Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą
Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Nafta inna niż lotnicza
Nafta inna niż lotnicza
Paliwo typu nafty do silników odrzutowych
Paliwo typu nafty do silników odrzutowych
Oleje napędowe
Oleje napędowe
Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
Preparaty smarowe
Preparaty smarowe
Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny
przeciwoblodzeniowe
Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole
nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali
zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do
cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu
Oleje odpadowe
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2207
- 2207 10
- 2207 20
2707

TOWARY WG KLASYFIKACJI CN
Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub
większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy,
skażone
- Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub
większej
- Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej;
podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż
składników niearomatycznych

- 2707 10

- Benzol (benzen)

- 2707 20

- Toluol (toluen)

- 2707 30

- Ksylol (ksyleny)

- 2707 40

- Naftalen

- 2707 50

- Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65 % lub
więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250 °C według metody
ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86)
- Pozostałe

-- 2707 91

- - Oleje kreozotowe

-- 2707 99

- - Pozostałe
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż
surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające
70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z
minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią kładniki zasadnicze
preparatów; oleje odpadowe

2710

2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub
nitrozowane pochodne
- Nasycone alkohole monowodorotlenowe

- - 2905 11

- - Metanol (alkohol metylowy)

- - 2905 12

- - Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy)

- - 2905 13

- - Butan-1-ol (alkohol n-butylowy)

- - 2905 14

- - Pozostałe butanole

- - 2905 16

- - Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery

- - 2905 17

- - Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol (alkohol cetylowy),
oktadekan-1-ol (alkohol stearylowy)

- - 2905 19

- - Pozostałe
- Nienasycone alkohole monowodorotlenowe

- - 2905 22

- - Alifatyczne alkohole terpenowe

- - 2905 29

- - Pozostałe
- Diole

- - 2905 31

- - Glikol etylenowy (etanodiol)

- - 2905 32

- - Glikol propylenowy (propano-1,2-diol)

- - 2905 39

- - Pozostałe
- Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe
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- - 2905 41

- - 2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan)

- - 2905 42

- - Pentaerytrytol

- - 2905 43

- - Mannit

- - 2905 44

- - D-sorbit (sorbitol)

- - 2905 45

- - Glicerol

- - 2905 49

- - Pozostałe
- Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne alkoholi
alifatycznych

- - 2905 51

- - Etchlorwinol (INN)

- - 2905 59

- - Pozostałe

2917

Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy;
ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami
do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i
antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi
na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów
włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych
materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy,
70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów
bitumicznych.

3403

3811

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic,
dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty
dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy,
stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne

3814

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów

3820
3824

3826
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Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty
przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające
się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani
niewłączone
Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy
olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

