
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 października 1990 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

R o z P o R Z Ą D Z E N I A: 

403 - Ministra Finansów z dnia 28 września 1990 r. zmien i ające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od 
podatków obrotowego i dochodowego podatników os iągających przychody z niektórych rodzajów 
nowo uruchomionej działalności gospodarczej 945 

404 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1990 r. zmieniające roz 
porządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału 
siewnego 945 

405 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1990 r. zmieniające rozporządzen ie w sprawie 
utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów 
właściwości 946 

406 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy 946 

OBWIESZCZENIE 

407 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1990 r. w sprawie ogłoszen i a jednolitego tekstu 
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzan ia 952 

403 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 28 września 1990 r. 

Nr 69 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników 
osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej . 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr43, 
poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12 
i Nr 74, poz. 443) , art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 
147 i Nr 74, poz. 443) oraz art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 1, 
2 i 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach 
podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45; 
poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. 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 oraz z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 
maja 1990 r. w sprawie zwoln ienia od podatków obrotowego 
i dochodowego podatników osiągaących przychody z nie
których rodzajów nowo uruchomionej działalności gospoda
rczej (Dz. U. Nr 35, poz. 203) w § 1 w ust. 2 kropkę zastępuje 
się przecinkiem i dodaje wyrazy "podatku obrotowego od 
sprzedaży na eksport oraz podatku OJrotowego od działalno 
ści handlowej. dla której zostały olreślone stawki podatku 
w wysokości przekraczającej 1 %". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi VII życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Finalsów: w z. A. Podsiad/o 

404 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚ:IOWEJ 

z dnia 25 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli 
materiału siewnego. 

Na podstawie art. 16 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 3 oraz art. 71 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 1987 r. o nasiennict
wie (Dz. U. Nr 31, poz. 166, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1988 r. 
w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany 
oraz kontroli materiału siewnego (Dz. U. Nr 12, poz. 97) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 16 dodaje s i ę § 16a w brzmieniu : 

,,§ 16a. Hodowcy nowej odl1iany oryginalnej rośliny 
ozdobnej. niezależne od uprawnień okreś 

lonych wart. 18 Jstawy, przysługuje wy
łączne prawo używalia roślin tej odmiany lub 
ich części jako mate'iału siewnego do wytwa
rzania roślin lub ich części w celu zarobko
wym. ", 


