
Załącznik nr 1 

do warunków realizacji międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy, w stosunku do których  

nie ma zastosowania zakaz na podstawie punktu 1 postanowienia Rządu Federacji Rosyjskiej   

z dnia 30 września 2022 nr 1728  

 

WYKAZ 

towarów, których przewóz nie jest objęty zakazem, ustanowionym na mocy punktu 1 

postanowienia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 30 września 2022 r. Nr 1728 

 

01 zwierzęta żywe  

02 mięso i podroby jadalne  

03 ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne 

04 produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, 

gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

05 produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

06 drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne 

07 warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne 

08 owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów 

11 produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny 

13 szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne 

15 tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich 

rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 

16 przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z 

owadów 

1704 wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao 

18 kakao i przetwory z kakao 

19 przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze 

20 przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin 

21 różne przetwory spożywcze 

22 napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

24 tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; produkty, nawet zawierające nikotynę, przeznaczone do 

wdychania bez spalania; pozostałe wyroby zawierające nikotynę przeznaczone do wprowadzania 

nikotyny do ciała ludzkiego 

 



 

 
28  chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali 

ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów  

 

29 chemikalia organiczne 

 

30 produkty farmaceutyczne 

 

3104 nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne 

 

32 ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i 

pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty 

 

33 olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe 

 

340130    organiczne środki powierzchniowo czynne i środki do mycia skóry, w postaci płynnej 

lub kremowej i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet zawierające mydło  

 

3402 11  środki powierzchniowo czynne, anionowe, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej 

organiczne kationowe środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej 

 

3402 12  anionowe organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do sprzedaży 

detalicznej 

 

3402 13  organiczne nieinotenowe środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do 

sprzedaży detalicznej  

 

3402 20  środki powierzchniowo czynne, detergenty, środki czyszczące, pakowane do 

sprzedaży detalicznej (inne niż te objęte pozycją 3401)  

 

3202 31  organiczne anionowe środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do 

sprzedaży detalicznej, organiczne anionowe środki powierzchniowo czynne, nawet 

pakowane do sprzedaży detalicznej, liniowe kwasy alkilobenzenosulfonowe i ich sole  

 

3402 41  organiczne substancje powierzchniowo czynne (z wyjątkiem mydła): media 

powierzchniowo czynne, detergenty (w tym pomocnicze) i środki czyszczące, kationowe  

 

3402 42 substancje powierzchniowo czynne organiczne (z wyjątkiem mydła); surfaktanty, 

detergenty (w tym pomocnicze detergenty) i środki czyszczące,  

 

3402 50  substancje powierzchniowo czynne organiczne (z wyjątkiem mydła); środki 

powierzchniowo czynne, środki czyszczące (w tym pomocnicze) i środki czyszczące, 

pakowane do sprzedaży detalicznej  

 

3402 90  pozostałe preparaty powierzchniowo czynne, detergenty i preparaty czyszczące 

(inne niż preparaty objęte pozycją 3401)  

 

35  substancje białkowe; skrobie modyfikowane: kleje; enzymy 

 

3808 insektycydy, rodentycydy, fungicydy, herbicydy, środki zapobiegające kiełkowaniu i 

regulatory wzrostu roślin, środki dezynfekujące i tym podobne, pakowane w postacie lub 

opakowania do sprzedaży detalicznej lub prezentowane jako gotowe preparaty 

 



3823 19 pozostałe przemysłowe 

 

3824 99 gotowe spoiwa do produkcji form odlewniczych lub rdzeni odlewniczych; 

produkty i preparaty przemysłu chemicznego, chemicznego lub przemysłów pokrewnych 

(w tym preparaty składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone 

 

39 tworzywa sztuczne i artykuły z nich 

 

401410 środki antykoncepcyjne 

 

48 papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury; 

 

4908 90 pozostałe kalkomanie 

 

4911 99 pozostałe druki, z wyłączeniem drukowanych reprodukcji i fotografii 

 

69 wyroby ceramiczne 

 

70 szkło i wyroby szklane 

 

7217 30 drut z żelaza lub stali niestopowej, platerowany lub w inny sposób pokryty 

innymi metalami nieszlachetnymi 

 

7229 90 pozostały drut z pozostałych stali stopowych  

 

7304 rurociągi katalizatora 

 

7306 kanały i rury do wstępnego podgrzewania 

 

7308 kanały i rurociągi 

 

84 reaktory jądrowe, kotły, sprzęt i urządzenia mechaniczne; ich części 

85 maszyny i urządzenia elektryczne, ich części; aparatura do nagrywania i odtwarzania 

dźwięku, aparatura do nagrywania obrazu i dźwięku w telewizji, ich części i akcesoria 

 

87 środki transportu lądowego, inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i 

akcesoria 

 

90 przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, 

kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria 

 

91 zegarki wszelkiego rodzaju i ich części 

 

92 instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria 

 

 

 
 

 

 


