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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 10 stycznia 2007 r.
uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu ograniczeƒ w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie za-

kresu ograniczeƒ w sferze wykonywania pracy przez
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1005).
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: A. Kalata

———————

1)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074,
Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie stawek op∏at za dokonanie niektórych czynnoÊci zwiàzanych
z rejestracjà oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeƒ geograficznych napojów
spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. OkreÊla si´ stawk´ op∏aty za dokonanie oceny:
1) wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajowà list´ chronionych oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych,

2) zastrze˝enia do wniosku o wpis, o którym mowa
w pkt 1,
3) wniosku o zmian´ opisu napoju spirytusowego
— w wysokoÊci 300 z∏ za ka˝dà z wymienionych czynnoÊci.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

