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k) po ust. 15 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: 

,,16. Przepis ust. 15 stosuje się również do wód 
chłodniczych wprowadzanych wspólnie ze 
ściekami."; 

7) w § 9: 

a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Skład ścieków wprowadzanych do wód lub 
do ziemi ustala się w miejscu wylotu ście
ków z urządzeń oczyszczających lub kolek
torów zakładów, z tym że w wypadku wpro
wadzania wód chłodniczych wspólnie ze 
ściekami, skład wód chłodniczych i skład 
ścieków ustala się przed ich zmiesza
niem."; 

8)w§10: 

a) w pkt 1 wyrazy ,,276,34 zł" zastępuje się wyraza
mi ,,315,00 zł", 

b) w pkt 2 wyrazy ,,368,46 zł" zastępuje się wyraza
mi ,,420,00 zł"; 

9) w § 11 w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmie
nie: 

"Za korzystanie z wód i ze stanowiących wła
sność państwa urządzeń wodnych do celów że
glugi i spławu oraz za wydobywanie z tych wód 
żwiru, piasku i kamienia ustala się opłaty okre
ślone w załączniku do rozporządzenia."; 

10) w § 15 w ust. 3 wyrazy "do dnia 31 stycznia 
1997 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 stycz
nia 1998 r."; 

11) w ust. 2 załącznika do rozporządzenia: 

a) w pkt 1 w lit. a) wyrazy ,,0,37 gr" zastępuje się 
wyrazami ,,0,42 gr", 

b) w pkt 1 w lit. b) wyrazy ,,0,33 gr" zastępuje się 
wyrazami ,,0,38 gr", 

c) w pkt 1 w lit. c) wyrazy ,,0,30 gr" zastępuje się 
wyrazami ,,0,34 gr", 

d) w pkt 2 wyrazy ,,0,06 gr" zastępuje się wyrazami 
,,0,07 gr", a wyrazy ,,0,90 gr" - wyrazami 
,,1,03 gr", 

e) w pkt 3 w lit. a) wyrazy ,,3,70 zł" zastępuje się 
wyrazami ,,4,20 zł", 

f) w pkt 3 w lit. b) wyrazy ,,7,50 zł" zastępuje się 
wyrazami ,,8,50 zł", 

g) w pkt 4 w lit. a) wyrazy ,,3,70 zł" zastępuje się 
wyrazami ,,4,20 zł", 

h) w pkt 4 w lit. b) wyrazy ,,5,50 zł" zastępuje się 
wyrazami ,,6,30 zł", 

i) w pkt 5 w lit. a) wyrazy" 1,90 zł" zastępuje się wy
razami ,,2,20 zł", 

j) w pkt 5 w lit. b) wyrazy ,,2,80 zł" zastępuje się wy
razami ,,3,20 zł". 

§ 2. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczy
pospolitej Polskiej jednolity tekst rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za 
szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów 
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 
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z dnia 23 grudnia 1997 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania 
dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1998 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 26 sierpnia 
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach wła
snościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Opłaty przeznaczone na dopłaty do eksportu 
producentom cukru, w ramach kwoty B, wnoszone 

przez podmioty nabywające cukier od producentów 
cukru na zaopatrzenie rynku krajowego w okresie od 
dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1998 r., wy
noszą 2% wartości zakupionego cukru. 

§ 2. Dopłata do eksportu 1 tony cukru stanowi ilo
raz łącznej kwoty zgromadzonych od dnia 1 stycznia 
1998 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. środków, o których 
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mowa w § 1, powiększonej o nie wykorzystane środki 
na dopłaty do eksportu cukru producentom cukru 
w okresie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
i podzielonej przez ilość wyeksportowanego w okresie 
od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. cu
kru, w ramach kwoty B, z zastrzeżeniem § 3 i 5. 

§ 3. Dopłata do eksportu 1 tony cukru dla określo
nego producenta cukru nie może być wyższa niż różni
ca między minimalną ceną zbytu cukru na rynku krajo
wym, obowiązującą w dniu zawarcia transakcji między 
eksporterem a importerem, a średnią ceną cukru białe
go na giełdzie londyńskiej w tygodniu poprzedzającym 
zawarcie transakcji. 

§ 4. Dopłaty dotyczą eksportu cukru z buraka cukro
wego. 

§ 5. Dopłaty do eksportu cukru nie przysługują 
w razie jego eksportu do krajów, z którymi Rzeczpospo
lita Polska zawarła umowy o niestosowaniu dopłat do 
eksportu cukru. 

§ 6. 1. Producenci cukru otrzymują zaliczkowe do
płaty w wysokości 140 zł do każdej wyeksportowanej 
tony cukru w okresie jednego miesiąca od dnia złoże
nia Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Z przedstawionego dokumentu powinno wynikać, kto 
jest producentem wyeksportowanego cukru. 

2. Dokument ten należy złożyć najpóźniej do dnia 
31 stycznia 1999 r. 

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic
twa dokona końcowego rozliczenia i przekazania do
płat do eksportu cukru do dnia 31 marca 1999 r. Dopła
ty te będą realizowahe przez Agencję do wysokości 
środków pochodzących z opłat, o których mowa w § 1, 
zgromadzonych na wydzielonym rachunku Agencji. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania 
i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec 
których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy ad
ministracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu 

Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. 

Na podstawie art. 13 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 
8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące funkcjonowanie gospodarki i administra
cji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
30 września 1996 r. w sprawie ustalenia listy przedsię
biorstw państwowych, wobec których zadania i kom
petencje organu założycielskiego wykonuje Minister 
Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec któ
rych zadania i kompetencje organu założycielskiego 
wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy ad
ministracji rządowej, a także szczegółowych zasad i try
bu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Pań
stwa zadań i kompetencji organu założycielskiego 
(Dz. U. Nr 115, poz. 548, Nr 154, poz. 748 oraz z 1997 r. 
Nr 69, poz. 441) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 dodaje się pkt 117 i 118 w brzmie
niu: 

,,117. P.P. Pracownie Konserwacj i ZabytkówwWar
szawie 

118. P.P. «Składnica Księgarska» w Warszawie"; 

2) w załączniku nr 2: 

a) w części VI wyrazy "do dnia 31 grudnia 1997 r." 
zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 
1998 r." , 

b) część VIII otrzymuje brzmienie: 

"VIII. Przedsiębiorstwa państwowe, wobec któ
rych zadania i kompetencje organu założy
cielskiego wykonuje do dnia 30 czerwca 
1998 r. Minister Kultury i Sztuki 

P.P. «Polskie Nagrania» w Warszawie". 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 


