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3) w § 2 ust. 2' - przekazuje się w terminie do 20 dni
po upływie miesiąca, w którym nastąpiło , wyt"'orze,nie ' wyrobtt lub wykonanie usługi.
''''''''

5. Traci moc § 2 pkt. 1 i 4 oraz § 3 ust. 1 i 6 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej
z dnia 31 grudnia 1983 i. w sprawie zasad i trybu dok 0,§

Poz. 139, 140 i 141

nywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy
paliw, energii" surowców i materiałów (Monitor Polski
z 1984r. Nr 2, poz. 18 i z 1986 r. Nr '17, poz. 108)..
Rozporządzenie

§ 6.
szenia.

wchodzi w zycie z dniem

ogło

Prezes Rady..Ministrów: w z. Z. Szalajda
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 'HANDI:-U WEWNijTRZNEGO I USŁUG

z , dnia 3 lipca 1.987 r.

-.,
nnlenlające rozporządzenie

w sprawie zasad , sprz~daży towarów 'w jednostkach handlu detallc,z nego oraz
placówkach gastronomlcmych.

-

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 września
1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z 1982 r. Nr 36.
poz. 243 z 1985 r.Nr 23, poz. 100) zarządza się, co na-

nego oraz placówkach gastronomicznych (Dz. U, Nr_ 8.
poz. -46 i z 1984 r . Nr 56, poz. 286) skreśla się wyrazy
"do odbioru programu czarno~białego".

,_stępuje:
§ 1. W § 8 w ust. 2 rozporządzenia Ministra Handlu
Wewnętrznego i Usług z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie

§, 2.
szenia.

zasad sprzedaży' towarów w Jednostkach handlu detalicz-

Rozporządzenie

wchodzi

.w

Minister Handlu Wewnętrznego

~ycie :t

dniem

Usług:

J.

ogło-

Jóźwiak

,
141
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ROZPORZĄDZENIE ' MJNIS1JłÓW OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNijTRZNYCH

z dnia 20 lipc:a 1987 r.
w sprawie wojskowego
zmianę

obowiązku meldunkowego'" oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą
miejsca pobytu przez osoby podlegające oboJflązkowi służby wojskowej.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967' r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U.z 1984 r. Nr 7, poz. 31)
zarządza się, co następuje:
'
Rozdział

§ 1. 1. Wojskowy( obowiązek meldunkowy spoczywa

na osobach

podlegających obowiązkowi służby

2) wojskowy
2.

obowiązek

meldunkowy szczególny.

obowiązek
meldunkowy szczególny
niezależnie od wojskowego obowiązku mel-

WojskowY
się

~

, dunkowego , ogólnego.

Przepisy ogóJae
wojskowej.

, 2. Obowiązek 'uzyskania zezwolenia - na pobyt czasowy za granicą; ąpoczywa na określonych w rozporzą
dzeniu osobach 'podlegających Óbowiązkowi służby ,wojskowej, w tym również zastęPczej służby poborówych
", oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej.
3. Obowiążek uzyskania :tezwolenia dowódcy jedno,stki wojskowej na zmianę miejsca pobytu spoczywa na
żołnierzach zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej
przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy
, jednostki wojskoweJ- do cZ,asu przeniesienia ich do
rezerwy.
§ 2. , 1. Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:'

na

l) wojskowy obowiązek meldunkowy ogólny,

spełnia

l ,

zezwoleń

§ 3. Przez użyte w ,rozporządzeniu ' określenie "terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego" należy rozumieć terenowy organ a~inistracji
państwowej o właściwości szczególnej do spraw społecz
no-administracyjnych stopnia podstawowego.
Rozdział

Wojskowy ,

~bowlązek

§ 4. 1. Wojskowemu
ogólnemu podlegają:
'

l)

2

meldunkowy ogólny

obowiązkowi

meldunkowemu

m,ężczYŻDi począwszy od dnia, w któiym obowią
" zani są zgłosić się do rejestracji przedpoborowych
w 'roku, w którym kończą 18 lat, do końca roku kalendan:owego, ,w którym kończą 50 lat, a mający

