
tycznego (SWW: 4311, 4312 i 4319)” zast´puje si´
wyrazami „z wyjàtkiem drewna egzotycznego
(SWW: 4319)”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 4, pkt 5 lit. b) i d), pkt 12

lit. b), pkt 13, pkt 14 lit. a), e) i f) i pkt 16, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1108

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2000 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 929) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Uchyla si´ rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 21 paêdziernika 1999 r. w sprawie ustanowienia

Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Konwencji Klimatycz-
nej (Dz. U. Nr 86, poz. 957 i z 2000 r. Nr 8, poz. 86).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

1109

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia terminu przedstawienia przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz programu

wsparcia.

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 12 maja 2000 r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550 i Nr 95. poz. 1041) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
5 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie ustalenia terminu przed-
stawienia przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwo-
ju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii

rozwoju regionalnego oraz programu wsparcia (Dz. U.
Nr 79, poz. 892) w § 2 wyrazy „30 listopada 2000 r.” za-
st´puje si´ wyrazami „31 grudnia 2000 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 2000 r.

w sprawie op∏aty za wydanie dowodu osobistego.

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych

(Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 113, poz. 733 oraz


