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2. Do leków nie wymienionych w Wykazie, na któ
re obowiązują ceny urzędowe, należy do czasu wyprze
daży zapasów stosować ceny urzędowe dotychczas 
obowiązujące, powiększone o podatek od towarów 
i usług. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Minister Finansów: L. Balcerowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 16 grudnia 1997 r. 

w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny". 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, 
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 54, poz. 348), 
w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348) 
oraz w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie 
określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się 
ceny urzędowe (Oz, U. Nr 100, poz. 492, z 1996 r. Nr 8, 
poz. 48 i z 1997 r. Nr 143, poz. 954), zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się cennik nr 5-Z/98 "Gaz koksow
niczy. Gaz ziemny". 

2. Cennik, o którym mowa w ust. 1, będzie udostęp
niony w siedzibie zarządu Polskiego Górnictwa Nafto
wego i Gazownictwa S.A. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cennika 
nr 5-Z/97 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny" (Monitor Pol
ski Nr 84, poz. 742). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Minister Finansów: L. Balcerowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 16 grudnia 1997 r. 

w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji". 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lute
go 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, 
z 1993 r. Nr 11 , poz. 50, z 1994 r. Nr 111 , poz. 536, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348), 
w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348) 
oraz w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) Lpkt 2 lit. a) roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. 
w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na któ
re ustala się ceny urzędowe (Dz. U. Nr 100, poz. 492, 
z 1996 r. Nr 8, poz. 48 i z 1997 r. Nr 143, poz. 954), za
rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się cennik nr 6-Z/98 "Paliwa ga
zowe do dystrybucji". 

2. Cennik, o którym mowa w ust. 1, będzie udo
stępniony w siedzibie zarządu i oddziałów tereno
wych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
S.A. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów 
z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cen
nika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji" (Moni
tor Polski Nr 84, poz. 741). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 1998 r. 

Minister Finansów: L. Balcerowicz 


