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b) po ust. 2 dodaje s~ę ust. 3 w brzmieniu: 

.• 3. Zrycziiłtowany podatek od wynagrodzeń agen
tów prO'Wadzących\ na podstawie umowy ll<1 

, warunkach zlecenia punkty sprzedaży deta
licznej artykułów żywnościowych. ' jeżeli w 
'ogólnej wartości zakupów placówki przeważa
ją artykuły żywnościowe . z wyłączeniem art y-

kułówzagranicznych pochodzących ze skupu 
od ludności oraz warzyw i owoców. wynosi 
100/ .. kwoty dochodu." . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1989 r. 

Minist.er Finansów; A. Wróbl~wski . 
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ROZPORZĄD~ENIE MINISTRA FINANSOW 

. z dnia 25 listopada 1988 r. 

ŻDlleniające rozporządzenie w sprawie zasad ł trybu granicznej I pocztowej kontroli dewizowej. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 Iistopąda 
1983 r. - Prawo dew~iowe (Dz. U. Nr 63. poz; 288) , za
rządza się. co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
25 lutego 1984 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocz
towej kontroli dewizowej (Dz. U. Nr 15. poz. 71 i z 1988 r. \ 

Nr 35. poz.277) w § 2 w ust. la w pkt 3 wyraz .• pięćdzie
sięciu" zastępuje się wyrazem "pięciuset". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
grudnia 1988 r. 

Ministe r Finansów; A. WroblewśJci 
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,ROZPORZĄDZENIE MIN1STRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTW A 

z dnia 8 listopada 1988 r. 

w sprawie warunków najmu budynków l ' lokali przez osoby zagraniczne. 

Na podstaWie art. 26 pkt 3 ustawy r. dnia 10 kwietnia 
1914 r. - Prawo IQka'łowe (Dz. , U. z 1987 r. Nr 30. poz. 165) 
zarządza się. co ' następuje : 

§ l. Budynki oraz lokale mieszkalne i użytkowi' 
mogą być wynajmowane na warunkach określonych w 

-rozporządzeniu przedstawicielstwom dyplomatycznym i 
urzędom konsularnym pańśtwobcych oraz innym osobom. 
organizacjom i instytucjom będącym osobam( za,granicz
nymi. 

§ 2. , Najem budynków lub -lokali na rzecz osób wy
mienionych w § l następuje na podstawie umów zawiera
nych przez przedsiębiorstwa .- o których mowa wart. 25 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r., -;- Prawo loka 
lowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30. pOz. 165). upoważnione do 
wykonywania tych czynności przez organ założycielski 
w porozumieniu z terenowym organem administracji pań
stwowej o właściwoś<;i ogólnej stopnia wojewódzkiego 
hądi za pośrednictwen! tych przedsiębiorstw. , 

§ 3. 1. Strony ustalają czynsz najmu. biorąc za pod
stawę przeznaczenie. standard oraz 'położeiliebudynku 
lub lokalu. 

2. Jeżeli w wyniku umowy ustalono czynsz z uwzględ
nieniem zasiidy wzajemności. to z 'tytułu częściowego lub / 
całkowitego zwolnienia wynajmujący otrzymuje~ , uzupeł

mające środki finansowe od polskiego organu albo jed
nostki występującej z wnioskiem o zastosowanie tej za
sady. 

.-

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Administracji. ' 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska , z dnia 
20 lipca 1982 r. w sprawie warunków najmu budynków 
i lokali przez cudzoziemców dewizowych (Dz. U. Nr 22. 
poz. 161 i z 1984 r. Nr 58. poz. 3(2). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: , 
B. Perensztajn 
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ROZPORZĄDZENIF MINISTRA ROLNICTW Ar LESNICTW A I GOSPODARKI tYWNOSCIOWEJ 

z daia 21 listopada 1988 r. 

w sprawie wielkośCi powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1989 r. prowadzone na podstawie 
umów kontraktacji oraz, w sprawie rejonizacji ' tych upraw. 

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz, U. 
Nr 4. poz. 15 i 'Nr 15. poz. 66 i z 1987 r. Nr 33. poz. , 180\ 
oraz w związku z pkt 41 części A załącznika nr 2 do 
rozporządzenia Prezesa Rad.v Ministrów z dnia 30 grudnia 
1985 r. w sprawie określenia kompe~encji niektórych na- , 
czelnych i centralnych organów a(:!ministracji państwowej 
zastrzeżonych w przepisach szcz2gólnych dla organów 

zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co na
stępuje : 

§ l. Wielkość powierzchni przeznaczonej w roku 1989 
poq uprawy maku. prowadzone na podstawie umów kon
traktacjizawartych , z " uprawnionymi jedpostkąmi gospo- , 
ddTki ' \lspołecznionej. ustala się na 4210 ha w skali kraju, 
w tym dla województw: 
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l) bydgoskiego - 570 ha. w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Dąbrowa Biskupia. Gniewko
wo; Inowrocław. Kcynia. Kruszwica. Mogilno. Pakość. 
Rojewo. Strzelno. Złotniki Kujawskie i Znin. 

2) chełmskiego - 290 ha. w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Dorohusk. Dubienka, Hańsk. 
Kra~niczyn. Leśniowice. Rejowiec Fabryczny. Rejowiec. 
Sawin. Siedliszc:ze. Wierzbica .. Włodawa. Wola. Uhrus
ka IWyryki. 

3) elbląskiego - 500 ha. w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Elbląg. Gardeja. Kwidzyn. 
Lichnowy.Malbork. Miłoradz. Nowy Dwór Gdański. 
Nowy' StaW. Ostaszewo. Ryjewo. Sadlin\d. Stegna i 
SztuŁowo. 

, 4) kaliskiego 415 ha. w którym uprawy mogą być 

prowadzone w gminach: Blizanów. Ostrów Wielko
polski. Stawiszyn. Zelazków i Zerków. 

o 5) konińskiego - 415 ha. w którym uprawy mogą być 
prow:~dzone w gminach: Babiak. Chodów. Dąbie. Gra
bów. Grzegorzew, Kłodawa. Lądek. Olszówka, Prze
dęcz, Pyzdry. Słupca. Sompolno. Strzałkowo. Świnice 
Warckie. Wierzbinek. Witkowo i Zagórów. 

6) o pilskiego - 80 ha. w którym uprawy mogą być pro
wadzone w gminach: Białośliwie. Budzyń. Chodzież. 
Czamków. Damasławek. Drawsko. Gołańcz. Kaczory. 
Lipka. Łobżenica. Margonin. Połajewo, Rogoźno, Ry
czywół. Szamocin. Ujście. Wh~leń. Wronki. Wysoka. 
Wyrzysk i Zakrzewo. 

: 7) o płockiego - 30 ha (w tym co najmniej LO ha uprawy 
JJi'ak<u:" o ' niskiej ozawartości morfinyodniiany . Soma). 
w którym uprawy mogą być prowadzone ;'w gminach: 
Bedlno. Dobrzelin. Krośniewice. Krzyżanów. Kutno 
i Łęczyca. 

'8) przemyskiego - 400 ha. w którym uprawy, mogą być 
prowadzone w gminach: Chłopiee. Gać. Jarosław. 
Kańczuga. Orły. Pawłosiów. Pruchnik.Przeworsk. Ra
dymno. Rokietnica. Rożwienica" Sieniawa. Zarzecze 
i Zurawica. . 

9) włocławskiego - 780 ha. w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Aleksandrów Kujawski. Bo
niewo, By toń, oChodecz. Czernikowo. Dobrzyń nad 
Wisłą. Izbica Kujawska, Kil{ół. Koneck. Kowal. Lipno. 
Lubień ' Kujawski, Nieszawa, Piotrków Kujawski. Ra
ciążek. Topólka. Wielgie. Włocławek i Zbójno. 

10) zamojskiego - 730 ha. w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Dołhobyczów. Gorzków. Izbi 
ca. Jarczów. Lubycza Królewska. Miączyn. Mircze._ 

Telatyn. Tyszowce. Uchanie. Ulhówek. Werbkowice 
i Zóikiewka. 

§ 2. Wielkość powierzchni przeznaczonej w roku 1989 
pod uprawy konopi, prowadzone na podstawie umów kon
traktacji zawartych z uprawnionymi jednostkami gospo- o 
darki uspołecznionej. ustala się na 4815 ha w skali kraju. 
VI' tym dla województw: o 

I) chełmskiego - 200 ha. w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Krasnystaw, Kraśniczyn, Leś, 

niowice, Łopiennik Górny 'i Wojsławice, 

2) częstochowskiego - 15 ha, w którym uprawy mogą 
być prowadzone w ,gminie Olesno, 

3) kieleckiego - 107 ha, w którym uprawy mogą byt 
prowadzone w gminach : Działoszyc:e, Gnojno. Kije, 
Michałów -i Pińczów, 

4) lubelskiego - 150 ha. w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Bychawa. Dzierzkowice, Faj~ 
sławice. Jabłonna. Kraśnik, Krzczonów, Piaski. Rybcze-
wice i Zakrzówek. . 

5) łomżyńskiego - 83 ha. W. którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminie Zbójna, 

fi} ostrołęckiego - 167 ha. w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Lelis i Łyse, 

7) radomskiego - 173 ha. w którym uprawy mogą być-
prowadzone w gminach: Ciepielów. Iłża, Kazanów. 
Orońsko •. Skaryszew, ~ Tczów. Wolanów i Zakrzew, 

8) tarnobrzeskiego - 500 ha, w którym uprawy mogą 
być prowadzone w gminach: Batorz, Chrzanów. 
Dzwoła. Godziszów, Janów Lubelski i Szastarka, 

9) wałbrzyskiego - 600 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Ciepłowody. Dzierżoniów, 
Przeworno. Strzegom, Świdnica. Ząbkowice Śląskie i 
liębice, 

10) wrocławskiego - 220 ha. w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Kąty Wrocławskie, Kondra
towice . . Kostomłoty. Łagiewniki. Miękinia i Strzelin. 

11) zamojskiego - 2600 ha. w którym uprawy mogą byc 
prowadzone w gmina<:h: Frampol. Goraj, Grabowiec, 
Radecznica, Rudnik, Skierbieszów, SuI ów, Turobin. 
Wysokie. Zakrzew i Żółkiewka. 

* 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
J 4 dni od dnia ogłos.zenia. o 

Minister Rolnictwa. Leśnictwa i Gospodarki Zywnościowej' 
K. Ole siak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 'WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 
I '. 

z dnia 9 Hstopada 1988 r. 

llliienlające rozporządzenie w sprawie kontroll celnej i postępowania celnego. 

Na podstawie art. 27,' art. 30 ust. 3 i art. 55 pkt 1, 3 
i 6 ustawy z dnia 26 marca 1975 c; -Prawe celne 
(Dz. U.z 1984 fi Nr 57i poz. 290 i i 1987 t. Nr 33. poz. 181) 
zarządza się, co następuje: 

§ . 1. W rozpoqądzeniu Ministra Handlu Zagraniczne
go z d~a 4 grudnia 1984 r. w sprawie kontroli celnej 
i postępowania celnego (Dz. U. Nr 57, ppz, 29t) wprowadza 
się następujące zmiany: . 




