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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 2 lipca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarob
kowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz 

oraz dodatków do pasz. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaź
nych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz 
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospo
darki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie 
szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaga
nych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, 
obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwie
rzęcych, pasz oraz dodatków do pasz (Dz. U. Nr 30, 
poz. 295) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Do obrotu nie mogą być wprowadzane pasze i do
datki do pasz zawierające antybiotyki: 

1) cynk-bacytracyna, 
2) spiramycyna, 
3) virginiamycyna, 
4) fosforan tylozyny." 

§ 2. Pasze i dodatki do pasz, o których mowa w § 1, 
wyprodukowane lub sprowadzone z zagranicy do dnia 
wejścia w życie rozporządzenia, mogą być wprowadza
ne do obrotu w ciągu 90 dni od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
w z. H. Wujec 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 

z dnia 10 czerwca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu nabywania przez uprawnionych pracowników 
akcji Skarbu Państwa w spółkach, których akcje wniesione zostały do Spółek Cukrowych. 

Na podstawie art. 8 ust. 8 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. W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa 
z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego try
bu nabywania przez uprawnionych pracowników akcji 
Skarbu Państwa w spółkach, których akcje wniesione 
zostały do Spółek Cukrowych (Dz. U. Nr 95, poz. 587), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 wyrazy "w terminie 30 dni od dnia za
kończenia" zastępuje się wyrazami lIPO zakończeniu", 

2) w § 3 w ust. 3 wyrazy "Spółka, w terminie określo
nym w ust. 1," zastępuje się wyrazami "Spółka nie-

zwłocznie po sporządzeniu listy uprawnionych pra
cowników". 

§ 2. Spółki, o których mowa w przepisach rozporzą
dzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 sierpnia 1997 r. 
w sprawie szczegółowego trybu nabywania przez 
uprawnionych pracowników akcji Skarbu Państwa 
w spółkach, których akcje wniesione zostały do Spółek 
Cukrowych (Dz. U. Nr 95, poz. 587 i z 1999 r. Nr 60, 
poz. 650), są zobowiązane ponownie dokonać czynno
ści wskazanych w § 2, 3 i 4 tego rozporządzenia. Listę 
uprawnionych pracowników spółka sporządza w ciągu 
3 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządze
nia. Pozostałe terminy stosuje się odpowiednio. 

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

Minister Skarbu Państwa: E. Wąsacz 




