
Dziennik Ustaw Nr 62 — 3817 — Poz. 726 i 727

727

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 5 lipca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wa∏brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Invest-Park”.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia pla-
nu rozwoju Wa∏brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nej „Invest-Park” (Dz. U. Nr 153, poz. 1004) otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 5 lipca 2000 r. (poz. 727)

PLAN ROZWOJU WA¸BRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK”

I .  Wst´p

Informacje ogólne

Plan rozwoju strefy okreÊla w szczególnoÊci cele
ustanowienia strefy oraz dzia∏ania, Êrodki techniczne

i organizacyjne s∏u˝àce osiàgni´ciu tych celów, obo-
wiàzki zarzàdzajàcego dotyczàce dzia∏aƒ zmierzajàcych
do osiàgni´cia celów ustanowienia strefy i terminy wy-
konania tych obowiàzków. Wa∏brzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „Invest-Park” zosta∏a ustanowiona
rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekszta∏ceniach w∏a-
snoÊciowych w przemyÊle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98,
poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121,
poz. 770) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Maksymalna iloÊç cukru, jaka mo˝e byç wy-
produkowana w czasie kampanii cukrowniczej 
2001 r. i przeznaczona na zaopatrzenie rynku krajo-
wego w okresie od dnia 1 paêdziernika 2001 r. do 

dnia 30 wrzeÊnia 2002 r., wynosi 1 540 tys. ton (kwo-
ta A).

§ 2. Maksymalna iloÊç cukru, jaka mo˝e byç wypro-
dukowana w czasie kampanii cukrowniczej 2001 r.
i przeznaczona na eksport, z zastosowaniem dop∏at,
w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia
2002 r. wynosi 104,4 tys. ton (kwota B).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lipca 2000 r.

w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


