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3) wysokość ten wywoławczych, 

4) najwyższą cenę zaoferowaną za środek trwały, 

5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy, 

6) wysokość ceny nabycia i oznaczen ie sumy, jaką nabyw
ca uiścił na poczet ceny, a w przypadku, o którym mowa 
w § 19 ust. 2, również warunki i terminy uiszczenia tej 
ceny, 

7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu, 

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu, 

9) podpisy osób prowadzących przetarg nabywcy lub 
wzmiankę o przyczynie braku podpisu. 

2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny w terminie wskazanym, 
należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole 
z przetargu; w taki sam sposób należy zaznaczyć o wpłaceniu 
w przepisanym terminie ceny nabycia. 

Rozdział 3 

Przetarg pisemny 

§ 24. 1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert. 
ustalenia, które z nich uznaje się za ważne, oraz czy oferenci 
uiścili wymagane wadium, a nadto ustala oferenta, który 
zaoferował cenę najwyższą . 

2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę 
samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę lub 
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji 
pomiędzy tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin 
licytacji. Do licytacji stosuje się przepisy rozdziału 2. 

§ 25. Zawiadomienie oferenta o przyjęc i u oferty ozna
cza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. 

§ 26. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia 
bezzwłocznie po sporządzeniu umowy sprzedaży lub w ter
minie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuż
szym niż 7 dni. Przepisy § 19-22 stosuje się odpowiednio. 

§ 27. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. 

Przepis § 23 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 4 

Warunki odstąpienia od przeprowadzenia przetargu 

§ 28. Sprzedawca może zbywać środki trwałe bez prze
prowadzenia przetargu w przypadkach, gdy: 

1) środki te mają cenę rynkową, a jest oczywiste, że 

w drodze przetargu nie otrzyma się ceny wyższej, 

2) przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe, których 
wartość, zmniejszona o stopień umorzenia, nie prze
kracza kwoty określonej w przepisach w sprawie uzna
wania składników majątkowych za środki trwałe, 

3) przedmiotem zbycia są składniki majątkowe przekazy
wane tytułem aportów do spółek prawa handlowego, 
w których sprzedawca uczestniczy. 

§ 29. Sprzedawca może odstąpić od przeprowadzenia 
przetargu, gdy środki trwałe nie zostały sprzedane w drodze 
przetargu po cenie wywoławczej . 

Rozdział 5 

Przepis końcowy 

§ 30. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
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z dnia 2 lipca 1990 r. 

w sprawie wypłaty zaliczek na poczet waloryzacji emerytur i rent. 

Na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 
i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 
oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61 i Nr 36, poz. 206) , w związ

ku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1973 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 31 , poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206), 
w związku z art. 11 ust. 4 i art. 62 ustawy z dnia 19 maja 
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68 oraz 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206). w związku z art. 21 i 27 ust. 2 
ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. 

Nr 30, poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. 
Nr 36, poz. 206). w związku z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 
19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wyko
nujących pracę na rzecz jednostek gospodarki upołecznionej 
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 31 , poz. 146, z 1989 r. Nr 32, poz. 169 
i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206) , w związku 
z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gos
podarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250 
oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206), w związku z art. 3 ust. 3 
dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdz ielni 

kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 
135, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206), 
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w związku z art. 18 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 

5, poz. 32, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 

206). w związku z art. 24 ustawy z dn ia 28 kwietnia 1983 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich 

rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 oraz 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206). w związku z art. 24 ustawy z dn ia 

17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych 
(Dz. U. Nr 29, poz. 156 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206) 

i w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dn ia 24 lutego 1990 r. 
o niektórych warunkach funkcjonowan ia ubezpieczenia spo

łecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin 

(Dz. U. Nr 14, poz. 90) oraz na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, 

poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 270, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206). art. 

6 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy M ilicji Obywatelskiej oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, poz. 

85 i Nr 38, poz. 181 , z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206) zarządza s i ę , co następuje: 

§ 1. Do emerytur, rent inwal idzkich i rent rodzinnych, 

zwanych dalej "świadczeniami ", podlegających waloryzacji 

w trzecim kwartale 1990 r., wypłaca się zaliczkę na poczet tej 
waloryzacji na zasadach określonych w § 2. 

§ 2. 1. Zaliczka wynosi po 30 tys. zł miesięcznie za 

lipiec i sierpień 1990 r. oraz podlega wypłaceniu jedno
razowo wraz ze świadczeniem poczynając od terminu płat

ności przypadającego od dnia 15 lipca 1990 r. 

2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, podlega potrąceniu 
z wyrównania należnego z tytułu najbliższej waloryzacji 

emerytur i rent. 

§ 3. 1. W razie wypłacania więcej n iż jednego świadczenia 

w wyniku zbiegu prawa do świadczeń lub wypłacania niepeł

nego świadczenia, zaliczkę wypłaca się w wysokości obliczonej 
proporcjonalnie do wysokości wypłacanego świadczenia. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku 

wypłacania renty rodzinnej więcej niż jednej osobie. 

§ 4. Zaliczka, o której mowa w § 1, nie przysługuje do 

świadczeń polskich wypłacanych za granicą oraz do za

granicznych świadczeń wypłacanych w Polsce. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 
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z dnia 11 lipca 1990 r. 

w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 

- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co 

następuje : 

§ 1. Ustanawia się do dnia 31 lipca 1990 r. zakaz 
przywozu napojów alkoholowych wymienionych w załącz 

niku do rozporządzenia . 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy: 

1) napojów alkoholowych przywożonych z zagranicy wol

nych od cła i zwolnionych od wymogu uzyskania 

pozwolenia na przywóz na podstawie art. 12 oraz art. 14 

ust. 1 pkt 3, 7, 16, 17 i 22 ustawy z dn ia 28 grudnia 

1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445). 

2) napojów alkoholowych, które w wyniku realizacji za
wartych kontraktów importowych zostały, przed dniem 

wejścia w życ ie niniejszego zakazu, oddane w gestię 

przewoźnika celem dostarczenia polskim importerom, 

a w przypadku przewozu własnymi środkami transportu 

importera - załadowane na te środki. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 

marca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego 

ograniczenia przywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 19, 

poz. 114). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 


