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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 listopada 1987 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku · dochodowy~. 

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej 
(Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym 
(Dz. U. z 1986 r. Nr 13. poz. 78 oraz Nr 44, poz. 214 i 215) 
wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § 3 w ust. 2 w pkt 2 na końcu zdania kropkę za
stępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "z wyjątkiem 

przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeń
stwa i higieny pracy, dla których ulga wynosi 2se/o," 

2) w § 4 po wyrazach "w § 2 ust. 1" dodaje się wyrazy 
"pkt 6, z tytułu poprawy bezpieczeństwa i higieny 
pracy, oraz w". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i mil zastosowanie od roku podatkowego 1987. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messnel 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 listopada 1987 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania przez przecłslęblontwa państwowe na rzecz nie uspolecmlonych 
jednostek organizacyjnych oraz osób flzycmych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw. 

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 
1981 r.o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, 
poz. 122, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz. 165 
i Nr 39, poz. 176, z 1984 r. Nr 45, poz. 242 i Nr 54, poz. 275 
oraz z 1987 r. Nr 33, poz. 131) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycz
nia 1982 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa 
państwowe na rzecz nie uspołecznionych jedostek orga
nizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników 
mienia tych przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 4, poz. 26) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) § ~ otrzymuje brzmienie: 

nie wykorzystane w pełni. a mogące służyć 

celom rolnictwa i gospodarki żywnościowej 
oraz lokalnej produkcji materiałów budowla
nych, przetwórnie i inne obiekty produkcyjne, 
stanowiące własność państwa. takie jak młyny 
gospodarcze, kaszarnie, śrutowniki, tartaki, sto· 
larnie, cegielnie, kaflarnie. wapienniki, beto
niarnie i zakłady produkcji kruszywa.", 

2) w § 2 po wyrazach "rolnictwa i gospodarki żywnoś
ciowej" dodaje się wyrazy "oraz lokalnej produkcji 
materiałów budowlanych". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
,,§ 1. Przedsiębiorstwa państwowe mogą zbywać na szenia. 

rzecz nie uspołecznionych jednostek organiza-
cyjnych osób fizycznych nieczynne lub Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 listopada 1987 r. 

w sprawie czasowego zakazu sprzedały l podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Z dnia 26 paździer
nika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdz:a
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. 

Nr 34, poz. 184 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się. 
co następuje: 

§ 1. Zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych 


