DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ'
.Warszawa, dnia 5

października

Nr 68

1990 r.

TREŚĆ:

Poz. :
ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA

399 -

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

941

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

400 -

z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów
podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych

ROZPO
401 402 -

RZĄDZ

942

EN lA:

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad
zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich

943

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń

943

postępowania

399
ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA

z dnia 2

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
października

1990 r.

w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 września
1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 67, poz. 397) oraz art. 7 i 8 ustawy z dnia 27
września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398) stanowi się, co następuje:

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na
25 listopada 1990 r.

niedzielę,

dnia

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czyn ności

wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
do niniejszego zarządzenia .

stanowiący

załącznik

§ 1.
Polskiej .

Zarządzam

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Marszałek

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: M. Kozakiewicz

Załącznik

do zarządzenia Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 października 1990 r. (poz. 399)

KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania

czynności

Treść czynności

wyborczych

2

1
do 9

października

1990 r.

-

powołanie Państwowej

Komisji Wyborczej

do 11

października

1990 r.

-

powołanie

do 21

października

1990 r.

-

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

wojewódzkich komisji wyborczych

-

Dziennik Ustaw Nr 68

942

-

Poz. 399 i 400

1
-

do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania, wraz
z oświadczeniami kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie

-

powołanie

do 10 listopada 1990 r.

-

do 10 listopada 1990 r.

-

podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu

do 15 listopada 1990 r.

-

zgłaszanie mężów

25 listopada 1990 r.

-

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w

dwadzieścia

2

Marszałka

do 31

.dni od daty
Sejmu

października

ogłoszenia zarządzenia

1990 r.

zgłaszanie

obwodowych komisji wyborczych

zaufania do Państwowej Komisji Wyborczej,
wojewódzkich komisji wyborczych i obwodowych komisji
wyborczych

400
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25
zmieniające rozporządzenie

września

w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Na podstawie art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.
Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55
i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34,
poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123
i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i z 1990 r.
Nr 34, poz. 201) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

23 marca
miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych
(Dz. U. Nr 12, poz. 73) wprowadza się następujące zmiany:
1987 r. w sprawie

1990 r.

właściwości

1) w § 1 w ust. 1 po wyrazach "z 1985 r. Nr 12, poz. 50"
skreśla się nawias i dodaje wyrazy "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 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198)"
oraz po wyrazach "Nr 12, poz. 77" skreśla się nawias
i dodaje wyrazy "i z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192
i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 21, poz. 126)",
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. Właściwość miejscową organów podatkowych
w sprawach opodatkowania przychodów z działa
lności gospodarczej wykonywanej przez osoby
fizyczne, z wyjątkiem wymienionych w § 4, oraz
przez jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, nie wymienione w § 1 ust. 1 :
1) podatkiem obrotowym ustala się:
a) według miejsca wykonywania działalności
gospodarczej wskazanego w koncesji lub
w zgłoszeniu do ewidencji działalności
gospodarczej, a w razie niedopełnienia
obowiązku uzyskania koncesji lub zgłosze
nia działalności gospodarczej do ewidencji
- według miejsca zamieszkania (siedziby)
tej osoby,

b)

jeżeli

w

myśl

przepisów o wykonywaniu
gospodarczej podjęcie działal
ności gospodarczej nie wymaga koncesji
lub zgłoszenia działalności gospodarczej
do ewidencji oraz w sprawach związanych
z podatkiem obrotowym pobieranym od
osób fizycznych przez urzędy celne na
granicy - według miejsca zamieszkania
(siedziby) tej osoby,
2) podatkiem dochodowym ustala się :
a) jeżeli w myśl przepisów o wykonywaniu
działalności gospodarczej podjęcie działal
ności wymaga uzyskania koncesji lub zgło
szenia do ewidencji działalności gospodarczej - według siedziby (miejsca zamieszkania) określonej w koncesji lub w zgło
szeniu do ewidencji, a w razie niedopeł
nienia obowiązku uzyskania koncesji lub
zgłoszenia działalności do ewidencji działalności gospodarczej według siedziby
lub miejsca zamieszkania,
b) jeżeli w myśl przepisów o wykonywaniu
działalności gospodarczej podjęcie działalno
ści nie wymaga uzyskania koncesji lub zgło
szenia do ewidencji działalności gospodarczej
-według miejsca zamieszkania osobyfizycznej w dniu 31 grudnia roku podatkowego.",
działalności

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3. Właściwość miejscową organów podatkowych
w sprawach opodatkowania innych osób prawnych niż wymienione w § 1 ust. 1 i w § 4 ustala się :
1) podatkiem obrotowym od przychodów z działalności gospodarczej - według miejsca wykonywania działalności przez oddział (filię),
zakład, określonego w rejestrze handlowym

