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, . .DzielllliJt Ustaw Nr lG .231 .Poz. 112, 113 i 114; 

15) po art. 20 dodaję się art. 20aw brzmieniu: 
"Art. 20a. 1. W Jazi~ p~wyższenia) pobrania ceny 

mimoniewykonania obowiązku, o któ
rym mowa wart. 13 ust. 2 pkt 2, sprze
dawca jest obowiązany przekazać 00 
budżetu państwa kwotę w wysokości 

. różnicy między ceną pobraną a ceną 
stosowaną przed dokonaną podwyżką. 

2. W razie podwyższenia i pobrania ceny 
minio' niewykonania obowiązku, o któ
rym mowa wart. 13 ust. 2 pkt 3, sprze
dawca jest obowiązany przekazać do 
budżetu państwa kwotę w wysokości 
100/0 różnicy wartości dokonanej sprze
daży, obliczonej na podstawie ceny 
pobranej i ceny stosowanej przed do
konaną podwyżką. 

3. W razie nieprzekazania do budżetu 
państwa kwot, o których mowa w ust. 1 
i 2, decyzję ustalającą ich wysokość 
wydaje urząd skarbowy; przepisy art. 20 
ust. 6-8 stosuje ·się odpowiednio. 

4. Minister Finansów, w drodze rozporzq
dzenia, określa terminy i tryb wpłaca
nia kwot, o których mowa w ust. 1-3, 
do budżetU: państwa."; 

16) wart. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Kontrolę cen sprawują Minister Finansów oraz 

izby skarbowe i urzędy skarbow.e.". 

Ań. 2. Do spraw wszczętych przed dniem ' wejścia 
w życie ustawy, a nie zakończonych do tego dnia, sto
suje się przepisy . dotychczasowe. 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 gru~nia '1982 r. o urzę
dzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbo· 
wych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, Zi 1985 r. Nr, 12, poz. 51) 
oraz z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180) wart. 11 
wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 po wyrazach "kontroli finansowe j" dodaje 
się wyrazy "i cen", 

b) w ust. 2 po wyrazach "kontroli finansowej" dodaje 
się wyrazy "i cen". 

Art. 4. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity tekst ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach 
(Dz. U. z 1987 r. Nr .8, poz. 52), z uwzględnieniem zmian 
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wy
dania jednolitego tekstu i z· zastosowaniem ciągłej' nume
racji artykułów, ustępów i punktów. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 
1988 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z .. Surowiec 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 maja 1988 r. 

w sprawie przeprowadzenIa w 1988 r. czerwcowego spisu rolniczego. 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Czerwcowy spis rolniczy, o którym mowa w 
§ 1 ust. 1 pkt l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 stycznia 1983 r. w sprawie przeprowadzania spisów w 
zakresie statystyki rolniczej i związanych z nimi obo
Wiązków osób fizycznych (Dz. U. Nr 2, poz. 13), w 1988 r. 
zostanie przeprowadzony w dniach od 21 do 28 czerwca 
według stanu o północy z . dnia 20 na dzień 21 czerwca. 

2. Spis kontrolny pogłowia . zwierząt gospodarskich 
w wylosowanych rolniczych obwodach spisowych, o któ
rym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Mini
strów wymienionego w ust. 1, w 1988 r. zostanie prze
prow.adzony w dniach 29 i 30 czerwca. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w- życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTR()W 

z dnia 13 maja 1988 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokośet, zasad i trybu~rzyznawania pracownikom PaAstwowej Inspekcji 
Sanitarnej wykonującym czynnoścł kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia. 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.' U. Nr 12. 
poz. 49) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 'Rady Mini'strów z dnia 
13 stycznia 1986 r. w spray;ie wysokości. zasad, i trybu 
przyznawania pracownikom Państwowej' Inspekcji Sani-

tarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjal
nego do wynagrodzenia (Dz. U. Nr 3. poz. 15.) § 4 otrzy
muje brzmienie: • 

,,§ 4. 1. Przepisy, .§ 1-3 stosuje się odpowiednio do pra
cównikó.w Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 
będącegp aparatem pracy i. kierowania Głów-



'-
\ 

1 

Dzieńnik Ustaw Nr 16 - 232' Poi. Uf, if5, "Ue: i ' 

uga, 1nspekt~a Smi\amego'W spr6wach , óbj,ę· 
tych zakresem działania Państwowej Inspekcji 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w 
ogłoszenia z m.ocą od ,dnia l marca 

" Sanitarne). . 

, 2.. Dodatek przyznaje Główny Inspektor Sanitarny." 
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z dnia 13. maja 1988 r. 

Prezes Rady ;Millistrów: 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia Dfektórych przepłs6w ustawy o Jednostkach 
badawczo-rozwojowych na 7aklady badawc~o-rozwoJowe resortu gómlctwa I enervetykt. 

Na podstawfe art. 79 ust. 2 ustawy z dnia ' 25. lipca 
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. / TJ. 
Nr 3~,poz. HO) zarządza się, co. następuje: 

.. O~rodek Badawczy Elektrotechniki Automatyki', 
\ - .. ,. ,-"', 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29 wr,ześnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych 
przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych 
na zakłady badawczo-rozwojowe res,?rtu górnictwa i ener
getyki (Dz. U. Nr 49; poz. ' 196) wpr()wadza się naś1:ępu
ją<;ę zmiany: 

1) w tytule i w §, 1 rozporządzenia oraz w tytule za
łącznika do rozporządzenia wyrazy .. resortu gÓrnictwa 
i energetyki" zastępuje się wyrazami .,resortu prze" 
mysłu"i . ' 

2) w tabeli stanowiącej załącznik do rozpor.z.ąazenia: 

a) w lp. 3 , w kolumnie 3 wyrazy "Pip-n Naukowo
-Badawczy, Katowice" zastępuje się wyrazami 

Córniczej, Katowice", 

b) dodaje się lp. 6 w brzmieni'u: 

,,6 Centralny Oś.ro<.lek In
fOIm.atyki Górnictwa, 
Katowice 

§ 2. Rozporządzenie WCHodzi w życie z 
ogłoszenia. ' 

Prezes Rad}l' Ministrów: - i. 
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,I 

. z' dnia 23 , maja 1988 r. 

zmieniające rozporządzenie w Sprawie ' kosztów postępowania w sprawil(lb a wykroczenia. 

Napo4,stawie art, XIII ustawy z dnia 20 ~aja 1971 r. 
- Przepisy '\'I,prowadzaiące Kodeks postępowania w spra

. wacho wykroczenia {Dz. U. Nr 12, poz. i117 i ,z 1985 r. 
Nr 23, Poz. 10(0) zarządza się, co następuje: 

~ . I . 

§ 1. .. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 . września 1986 , r. w sp-rawie kosztów postępowania w 
sprawach o wykroćzenia ~Dz. U. Nr 33, poz. 162) VI § 1 
wprowa~za się następujące zmiany: 

I) w ,!sL l: 

a) "Ił pkt l pod lit. a) kwotę ,,500 zł" zastępuje się 
kwotą ,,',50 żł", 

b) w 'pkt ,1 pod lit. b) kwotę ,,1000 zł" za,stępuje 51\1 _" 
kvmtą ,.1500 żi", a kwotę .. 500 zł" , kwotą ,,75Ózł'!,; 

. .~ -
c) 'W pkt 2 kwotę ,,1500 zł" . zastępl,lje ' się 

,,2250 zł"j , , 

2). w ust. 4: kwotę ,:600 zł" zastępuje się kWQtą ... 1000 zł'.'. 

§ 2, Rozporządzenie wchodzi' w życie z 
1 czerwca 1988 r. 

Prezes Rady Ministraw: Z. 
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z dnia 26 maja t98~ r. 

w sprawie czasowego zakazu sprzedai:.y 1 podawama napojów alkoltolowyeb. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 'ustawy z dnia 26 paździer
nik.a ' 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia
łaniu alkohqlizn:u)wi (Dz. U. Nr -35, poz. 230, z 1984 r. 
Nr 34, poz. 184 i z 1981 r. Nr 33, poz. 1801 zarządza się, 
co następUje: ' , 

§ l. Z:.abraniasię sprzedaży napoJow · a'lkoholowych 
we' wszystkicb puhktach sprzedaży detalicznej, w tym! 
Jównież Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego "Pewex" 

i Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznęgo "Baltona", 
sprzedaży i podaw~nia napojów alkoholowych we wszys.t. 
kich zakładach gastronomicznych na terenie kraju w dpiul 
l czerwća 1988 ~. . 

I§ 2. Zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych 
zawieraj.ących powyżej 4.5ff/o alkoholu we · wszystkic;;h 
punktach sprzedaży detaijcznej~ w tym równiez Plzędsią~ 
biorstwa Eksportu . Wewnętrznego "Pewex" .rprzedsiębioi-




