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§ 1. W podstawie prawnej rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowie
nia czasowego zakazu przywozu żelatyny (Dz. U. 
Nr 156, poz. 1020) po nawiasie dodaje się wyrazy "oraz 

, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 
1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towa-

rami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1026)". 

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

z dnia 30 grudnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. 

Na podstawie art. 7 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 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348 
i Nr 160, poz. 1085) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towa
rów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Dz. U. 

Nr 100, poz. 492, z 1996 r. Nr 8, poz. 48 oraz z 1997 r. 
Nr 143, poz. 954), w § 1 skreśla się ust. 2. 

§ 2. W okresie do dnia 30 czerwca 1998 r. pozo
staje w mocy urzędowa cena detaliczna ustalona dla 
spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności 
1,0 I. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lu
tego 1998 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 grudnia 1997 r. 

w sprawie opłat za składowanie odpadów. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) stawki opłat za umieszczenie odpadów na składo
wisku odpadów, 

2) roczne stawki opłat za składowanie odpadów na 
składowisku odpadów, 

3) odpady, za które wytwarzający odpady nie ponosi 
opłat za każdy rok ich składowania. 

§ 2. 1. Stawki opłat za umieszczenie odpadów na 
składowisku odpadów określa załącznik nr 1 do rozpo
rządzenia. 

2. Roczne stawki opłat za składowanie odpadów na 
składowisku odpadów wynoszą 3% stawek opłat za 
umieszczenie tych odpadów na składowisku, z zastrze
żeniem ust. 3 i 4. 

3. Roczne stawki opłat za składowanie odpadów na 
składowisku odpadów dla niektórych rodzajów odpa
dów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

4. Odpady, za które wytwarzający odpady nie pono
si opłat za każdy rok ich składowania na składowisku 
odpadów, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, 
z tym że wytwarzający nie ponosi opłat za odpady 
umieszczone na składowisku odpadów w okresie do 
dnia 31 grudnia 1999 r. - wyszczególnione w liczbie 
porządkowej 16 tabeli oraz za odpady umieszczone na 
składowisku odpadów w okresie do dnia 31 grudnia 
2001 r. - wyszczególnione w liczbach porządkowych 
7-10 tabeli. 

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