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nabyli lub zachowali uprawnienia do korzystania z okreso
wych ulg i zwolnień w podatku dochodowym, zachowują te 
uprawnienia do czasu ich wygaśnięcia . Nie dotyczy to 
podatników, którzy na podstawie art. 16 ustawy z dnia 
31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób praw
nych odliczyli od dochodu podlegającego opodatkowaniu 
wydatki uprawniające do korzystania z tych ulg . 

3. W wypadku zbiegu uprawnień do zastosowania 
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obn iżki podatku dochodowego z różnych tytułów, ale zwią
zanych z tym samym rodzajem działalności prowadzonej przez 
podatnika, stosuje się obniżkę korzystniejszą dla podatnika. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów 
osiągniętych od dnia 1 stycznia 1990 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 stycznia 1990 r. 

w sprawie rozciągnięcia przepisów o odprzedaży walut obcych na jednostki rozrachunkowe stosowane 
w handlu zagranicznym. 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. 
- Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441) 
zarządza się, co następuje: 

podarczych i innych osób krajowych prawnych w jedno
stkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicz
nym. 

§ 1. Stosowanie przepisów art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr nia. 
74, poz. 441) rozciąga się na należności podmiotów gos- Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 stycznia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy 
z dn ia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 17, poz. 99, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192) 
zarządza się , co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerw
ca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad 
i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz. U. Nr 31, poz. 140 
i z 1988 r. Nr 33, poz. 250) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1)w§1: 

a) w ust. 1 w pkt 18 wyrazy " Przewodniczący Komisji 
Planowania przy Radzie M inistrów" zastępuje się 
wyrazami "Minister-Kierownik Centralnego Urzędu 
Planowania", 

b) w ust. 2 w pkt 2 na końcu skreśla się przecinek 
i dodaje wyrazy " i lokalnym"; 

2) skreśla się § 4; 
3) w § 5: 

a) w ust. 1: 
- skreśla się pkt 3, 
- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) inne niezbędne informacje, odpowiednio do 
rodzaju inwestycji" , 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Inwestor przedstawiający własne propozycje lo 

kalizacyjne, dotyczące inwestycji polegającej na 
wydobywaniu i przeróbce kopaliny, dołącza do 
wniosku informację właściwego organu o wy
stępowaniu złoża . " , 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5. Własne propozycje dotyczące inwestycji linio

wej, sieciowej i drogowej inwestor przedstawia 
na odpowiednich mapach. "; 

4) skreśla się § 6-11 ; 

5) § 13 otrzymuje brzmienie: 

,, § 13. Inwestor dokonuje wyboru wariantu wskazania 
lokalizacyjnego i zawiadamia o tym organ , który 
udzielił wskazań lokalizacyjnych."; 

6) w § 14: 
a) w ust. 1: 

- pkt 1- 3 otrzymują brzmienie: 
,,1) koncepcję urbanistyczno - architektoniczną 

obejmującą sposób zagospodarowania tere
nu przyszłej inwestycji i podstawowe roz
wiązania architektoniczne oraz inne infor
macje niezbędne organowi do wydania de
cyzji, 

2) dwie kopie mapy sytuacyjno-wysokościo
wej zawierającej w swej treści uzbrojenie 
terenu, 

3 ) wyciąg z ewidencji gruntów," 

- dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
,,4) odpisy dokumentów zawierających wyma

gane w przepisach szczególnych stanowisko 
właściwych organów administracji państ
wowej i jednostek organizacyjnych .", 

- skreśla się pkt 5-8; 
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b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dotyczą

cego inwestycji szczególnie szkodliwej dla śro
dowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji, której 
wykonanie mogłoby spowodować pogorszenie 
stanu środowiska, inwestor dołącza komplek
sową ocenę oddziaływania tej inwestycji na 
środowisko. 

3. W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji liniowej. sieciowej i drogowej inwes
tor przedstawia na dwóch kopiach mapy zawie
rającej w swej treści istniejące uzbrojenie terenu, 
proponowany przebieg linii, sieci lub drogi, 
z oznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 
budowlanych związanych z inwestycją i ustano
wienia strefy ochronnej. oraz odpisy wymagane
go w przepisach szczególnych stanowiska właś-

ciwych organów administracji państwowej i jed
nostek organizacyjnych w sprawie proponowa
nego przebiegu linii, sieci lub drogi.", 

c) skreśla się ust. 6; 
7) skreśla się § 15 i 16. 

§ 2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 
podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich 
lokalizacji, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepi
sów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu 
i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów 
i punktów. 

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

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 stycznia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz innych placówek poza 
systemem rad narodowych. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 1ipca 1961 r. 
o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 
160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, 
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253 oraz 
z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 sierp
nia 1985 r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół oraz 
innych placówek poza systemem rad narodowych (Dz. U. Nr 
43, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 w ust. 1: 

a) w pkt 4 wyrazy "Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego" zastępuje się wyrazami "Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś
nictwa," 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5) szkoły zawodowe kształcące na potrzeby żeg

lugi morskiej. śródlądowej i rybołówstwa mors
kiego - przez Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej," 

c) w pkt 6: 
- pod lit. a) wyrazy "Ministra Górnictwa i Ener

getyki" zastępuje się wyrazami "Ministra Przemy
słu", 

- lit. b) otrzymuje brzmienie: 
"b) transportu kolejowego - przez Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej za pośred
nictwem Dyrektora Generalnego Przedsię
biorstwa Państwowego "Polskie Koleje Pań
stwowe", który pełni funkcje i wykonuje 
czynności określone w § 4 ust. 1,", 

d) dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 
,,7) szkoły artystyczne o zasięgu ogólnokrajowym, 

regionalnym lub kształcące według szczegól-

nych zasad organizacyjnych i programowych 
- przez Ministra Kultury i Sztuki, 

8) szkoły każdego typu o zasięgu ogólnokrajowym, 
regionalnym lub kształcące według szczegól
nych zasad organizacyjnych i programowych, 
z uwzględnieniem pkt 1- 7 - przez Ministra 
Edukacji Narodowej bezpośrednio lub za po
średnictwem wyznaczonych przez niego jedno
stek organizacyjnych."; 

2) w § 3 w ust. 2 po wyrazach ..i z 1984 r. Nr 49, poz. 253" 
dodaje się wyrazy "oraz z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, 
poz. 192"; 

3) w § 4: 
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "oraz z 1983 r. Nr 5, 

poz. 33" dodaje się wyrazy "z 1988 r. Nr 19, poz. 132, 
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192). 

b) w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1 pkt 1" dodaje się 
wyrazy "z tym że w stosunku do szkół i placówek 
określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-6"; 

4) w § 5 wyrazy "w § 1" zastępuje się wyrazami "w § 1 ust. 
1 pkt 1-6 i ust. 2"; 

5) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: 
,,1 a. Utworzenie szkoły lub innej placówki okreś

lonej w § 1 ust. 1 pkt 7 i 8 przez przekształcenie 
szkoły lub placówki działającej dotychczas 
w systemie rad narodowych wymaga zgody 
właściwej rady narodowej."; 

6) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy 
"Minister Oświaty i Wychowania" zastępuje się użytymi 
w odpowiednich przypadkach wyrazami " Minister Edu
kacji Narodowej ." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 
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