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559 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 października 1994 r. 

w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 26 
sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach 
własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Maksymalna ilość cukru, jaka może być wyprodu
kowana w czasie kampanii cukrowniczej roku 1995 i prze
znaczona na zaopatrzenie rynku krajowego w okresie od dnia 
1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r., wynosi 
1 500 tysięcy ton (kwota A). 

§ 2. Maksymalna ilość cukru, jaka może być wyprodu
kowana w czasie kampanii cukrowniczej roku 1995 i prze~ 
znaczona na eksport z zastosowaniem dopłat w okresie od 
dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 19,96 r., 
wynosi 300 tysięcy ton (kwota B). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 

560 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 października 1994 r. 

w sprawie ustalenia minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 26 
sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach 
własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Cena minimalna zbytu cukru na rynku krajowym, 
obowiązująca od dnia 1 października 1994 r. do dnia 30 
września 1995 r., wynosi 9600 zł za kg. 

2. Przez cenę minimalną, o której mowa w ust. 1, 

rozumie się cenę loco magazyn cukrowni. Cena ta nie 
obejmuje podatku VAT. 

§ 2. Do umów sprzedaży cukru zawartych przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia nie stosuje się przepisu § 1. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 

561 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 października 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. 
o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Mor
skiej (Dz. U. Nr 67, poz. 407) zarządza się, co następuje: 

59, poz. 242) w § 4 w ust. 1 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

,,17) Departament Ruchu Drogowego". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
§ 1. W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów szenia. 

z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania statutu 
Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 


