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lenia, decyzje lub informacje sk∏adane organom administracji na podstawie przepisów tej ustawy, a z∏o˝one
wnioski o wydanie zezwolenia lub dokonanie uzgodnienia zast´pujà informacj´, o której mowa w art. 1
pkt 4, z zastrze˝eniem ust 2.
2. Zezwolenia, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zosta∏y wydane na czas nieoznaczony, obowiàzujà przez okres pi´ciu lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Poz. 272, 273 i 274

niem odpadów komunalnych, którzy przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy nie uzyskali zezwolenia lub uzgodnienia na podstawie przepisów dotychczasowej ustawy bàdê nie z∏o˝yli wniosku o wydanie takiego zezwolenia lub dokonanie takiego uzgodnienia, zobowiàzani
sà do z∏o˝enia informacji, o której mowa w art. 1 pkt 4,
w terminie 1 miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 7 lit. b), który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

3. Wytwarzajàcy odpady inne ni˝ niebezpieczne
w ∏àcznej iloÊci powy˝ej jednej tony rocznie, z wy∏àcze-
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USTAWA
z dnia 3 marca 2000 r.
o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.
ku ustalonego dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
znaku, o którym mowa w ust. 1.”;

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór nad Polskà Organizacjà Turystycznà
sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw turystyki, zwany dalej «w∏aÊciwym ministrem».”;
2) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sprawach okreÊlonych w art. 27a ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928) Polska Organizacja Turystyczna wspomaga w∏aÊciwego ministra.”;
3) dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Polskiej Organizacji Turystycznej przys∏uguje wy∏àczne prawo u˝ywania zna-

4) w art. 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) inne sk∏adniki majàtkowe niezb´dne do podj´cia dzia∏alnoÊci Polskiej Organizacji Turystycznej, które w∏aÊciwy minister przeka˝e jej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Skarbu Paƒstwa,”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 2 marca 2000 r.
w sprawie okreÊlenia przedsi´biorstw paƒstwowych oraz jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki paƒstwa.
Na podstawie art. 1a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561
i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98,
poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137,
poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 15, poz. 180) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Ustala si´ wykaz przedsi´biorstw paƒstwowych, zwanych dalej „przedsi´biorstwami”, oraz jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa, zwanych dalej
„spó∏kami”, o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
paƒstwa, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. Szczególne znaczenie dla gospodarki paƒstwa
majà równie˝ spó∏ki nie wymienione w za∏àczniku, powsta∏e w wyniku komercjalizacji przedsi´biorstw wymienionych w tym za∏àczniku.
§ 2. Ministrami w∏aÊciwymi, w rozumieniu
art. 1a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673,
Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400
i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180),
b´dà:

