
Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej
(Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç dop∏aty kompensacyjnej do produk-
cji skrobi z ziemniaków dostarczonych na podstawie
umowy o dostaw´ ziemniaków wynosi 74 z∏ za 1 ton´
skrobi.

§ 2. Dop∏ata kompensacyjna do produkcji skrobi
z ziemniaków jest wyp∏acana producentowi skrobi
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia przez niego wniosku
o jej wyp∏at´ do Agencji Rynku Rolnego.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci dop∏a-
ty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków
oraz terminu jej wyp∏aty (Dz. U. Nr 56, poz. 503).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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z dnia 22 kwietnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu i trybu udzielania dop∏at 
do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r.
o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z póên. zm.1)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
21 marca 1995 r. w sprawie szczegó∏owych zasad, za-
kresu i trybu udzielania dop∏at do oprocentowania kre-
dytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów

ryb morskich (Dz. U. Nr 34, poz. 167, z póên. zm.2)) § 4
otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Dop∏aty sà udzielane do kredytów o oprocen-
towaniu w stosunku rocznym dla kredyto-
biorcy w wysokoÊci 4,5%.”.

§ 2. Do kredytów udzielonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie wysokoÊci dop∏aty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków
oraz terminu jej wyp∏aty

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r.
Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158,
poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70,
poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 72, 
poz. 744 i 746.

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1997 r. Nr 24, poz. 122, z 1998 r. Nr 25, poz. 133
oraz z 2000 r. Nr 8, poz. 87 i Nr 120, poz. 1286.


