
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 sierp-
nia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekszta∏ceniach
w∏asnoÊciowych 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. Dla producentów cukru minimalna cena zbytu
cukru na rynku krajowym, obowiàzujàca od dnia 1 paê-
dziernika 2001 r. do dnia 30 wrzeÊnia 2002 r., wynosi
2,00 z∏ za kg.

§ 2. Przez cen´ minimalnà, o której mowa w § 1, ro-
zumie si´ cen´ loco magazyn cukrowni, bez podatku
od towarów i us∏ug.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2001 r.

w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Wojewódzkim inspektoratem Inspekcji Handlo-
wej, zwanym dalej „wojewódzkim inspektoratem”,
kieruje wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej,
zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, przy pomo-
cy zast´pców wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, dyrektorów delegatur wojewódzkiego in-
spektoratu oraz kierowników komórek organizacyj-
nych wojewódzkiego inspektoratu.

§ 2. W sk∏ad wojewódzkiego inspektoratu wchodzà:

1) wydzia∏y kontroli, 

2) wydzia∏ ochrony konsumentów,

3) wydzia∏ prawno-organizacyjny,

4) wydzia∏ bud˝etowo-administracyjny,

5) sekretariat sta∏ego polubownego sàdu konsumenc-
kiego.

§ 3. 1. W sk∏ad wojewódzkiego inspektoratu mogà
wchodziç delegatury.

2. W sk∏ad delegatury wojewódzkiego inspektoratu
wchodzà:

1) zespó∏ lub zespo∏y kontroli,

2) samodzielne stanowisko pracy do spraw praw-
nych,

3) samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony
konsumentów.

§ 4. 1. Szczegó∏owà organizacj´ wojewódzkiego in-
spektoratu okreÊla regulamin organizacyjny ustalany
przez wojewódzkiego inspektora i zatwierdzany przez
wojewod´.

2. Regulamin organizacyjny powinien okreÊlaç:

1) nazwy i symbole komórek organizacyjnych woje-
wódzkiego inspektoratu,

2) zakresy dzia∏ania komórek organizacyjnych woje-
wódzkiego inspektoratu,

3) zakresy dzia∏ania samodzielnych stanowisk woje-
wódzkiego inspektoratu,

4) nazwy, siedziby, zakresy i obszary dzia∏ania delega-
tur wojewódzkiego inspektoratu oraz zakresy dzia-
∏ania wchodzàcych w ich sk∏ad komórek organiza-
cyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

5) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowa-
nia wojewódzkiego inspektoratu.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


