
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 grudnia 1996 r. Nr 140 
TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

655 - z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot pro-
dukcji cukru 2897 

656 - z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych 
na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy 2897 

657 - z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych 
na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycz-
nego 2898 

ROZPORZĄDZENIE 

658 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad 
dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych 
Ministrowi Sprawiedliwości 2908 

655 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 listopada 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. 

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

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 
sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cu-

kru (Dz. U. Nr 103, poz. 511) w § 1 wyrazy" 1 500 tysię
cy ton" zastępuje się wyrazami" 1 630 tysięcy ton." 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

656 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 listopada 1996 r. 

w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niel<tóre wyroby techniki medycznej przy
wożone z zagranicy. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 usta
wy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, 
poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się dodat
kowe kontyngenty celne wartościowe, w wysokości 
15 400000 ECU, na przywóz towarów wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia , dla których ustanawia 
się preferencyjne zerowe stawki celne. 

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się 
stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stano
wiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towa
ry przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737 
i z 1996 r. Nr 68, poz. 331). 

§ 3. Rozporządzen ie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 


