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ROZPORZĄDZENI E RA DY MINISTRÓW 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych . 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, 
z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 
35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 lipca 
1988 r. w .sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 27, poz. 187) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mate

rialnej rozumie się : 

1) osoby samotne, których dochód miesięczny nie 
przekracza 50% średniego wynagrodzenia za 
pracę w gospodarce uspołecznionej w kwartale 
poprzedzającym zakwalifikowanie tych osób do 
przydziału lokalu, 

2) rodziny, w których dochód miesięczny w przeli
czeniu na jedną osobę nie przekracza 30% śred
niego wynagrodzenia za pracę w gospodarce 
uspołecznionej w kwartale poprzedzającym za 
kwalifikowanie tych osób do przydziału lokalu." ; 

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu : 
,,§ 2a. Opróżnione lokale mieszkalne na terenie miasta 

stołecznego Warszawy, o których mowa w § 1, 
pozostające dotychczas w dyspozycji Ministra
-Szefa Urzędu Rady Ministrów, mogą być przy
dzielane osobom innym niż wymienione w prze
pisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy, 
skierowanym przez tego Ministra - bez względu 
na wysokość ich dochodu." 

§ 2. Wnioski osób ubiegających się o przydział 
w 1990 r. lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji 
terenowego organu administracj i państwowej albo o udzie
len ie pomocy finansowej z Funduszu Gospodarki Miesz
kaniow ej na zmniejszenie obciążeń z tytułu czynszu najmu 
lub opłat za zajmowane lokale w 1990 r., załatwione odmow
nie jedynie z powodu przekroczenia wysokości dochodu 
określonego w dotychczasowych przepisach rozporządzenia 
wymienionego w § 1, podlegają z urzędu ponownemu 
rozpatrzeniu w t rybie art. 154 Kodeksu postępowania ad
ministracyjnego. 

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

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 marca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków o~rotowego ! do.cho.dowe~o, o~ przychodów 
rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem społdzlelm rzemleslnlczych. 

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 9 pkt 1, 2 i 4, art. 18 ust. 
3 i art. 38 pkt 2-4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. 
o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, 
z1982r.Nr4~poz. 28~z1984r. Nr52,poz. 268,z1985r. 
Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41 , poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 
23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443). 
w związku ze zmianami w podatku dochodowym wprowa
dzonymi w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie 
niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania 
(Dz. U. Nr 74, poz. 443). zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 lip
ca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego 
i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń 
wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślni
czych (Dz. U. Nr 43, poz. 197, z 1985 r. Nr 25, poz. 110, 
z 1988 r. Nr 11, poz. 91 i z 1989 r. Nr 38, poz. 209) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy ..innej działalnośc i 
podlegającej podatkowi obrotowemu" zastępuje się 
wyrazami ..innej niż rzemiosło działalności w rozumieniu 
przepisów o podatku obrotowym"; 

2) w § 2 w ust. 2 w pkt 1 kwotę ,,300 tys. zł" zastępuje się 
kwotą" 1.800.000 zł"; 

3) w § 5: 
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Przy obliczaniu podatków obrotowego i docho
dowego stosuje się zwolnienia i obniżki okreś
lone w przepisach o tych podatkach. " , 

b) dodaje się ust. 5 w brzmien iu: 
,,5. Obniżki w podatku dochodowym, o których mowa 

wart. 21 a ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. 
o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, 
poz. 147 i Nr 74, poz. 443), spółdzielnia stosuje po 
przedstawieniu przez rzemieślnika dowodów 
stwierdzających wysokość kwot wydatkowanych 
na cele określone w tym przepisie."; 

4) § 1 O skreśla się; 

5) w § 13 w ust. 2 liczbę" 15" zastępuje się liczbą ,,20"; 

6) w § 14 w ust. 1: 
a) w pkt 5 wyrazy "w § 7-10" zastępuje się wyrazami 

" w § 7-9" , . 
b) na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 

"Do przesyłanych urzędowi skarbowemu zestawień 
spółdzielnia jest obowiązana dołączyć dowody 
stwierdzające wysokość kwot wydatkowanych na 
cele, o których mowa w § 5 ust. 5."; 




