DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ 'POLSKIEJ

Nr 73

Warszawa, dnia 29 października 1990 r.
TRESĆ:

Poz.: .

USTAWA
431 -

trzeźwości

z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w
alkoholizmowi

przeciwdziałaniu

989

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW:

432 -

z dnia 19 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego

433 -

z dnia 19 października 1990 r. zmieniające
pracowników urzędów państwowych

434 435 436 -

października 1990
samorządowych w 1990 r.

z dnia 19

r.

zmieniające rozporządzenie

w sprawie zasad wynagradzania
990

w sprawie wynagradzania pracowników

z dnia 22 października 1990 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu
ich komponentów
z dnia 22

października

1990 r.

zmieniające rozporządzenie

środków

ochrony roślin oraz
991

w sprawie tablic i

pieczęci urzędowych

991

RZĄDZENIA:

Ministra Finansów z dnia 18 października 1990 r.

zmieniające rozporządzenie

w sprawie okresowego

obn iżenia wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług

438 -

990

990

ROZPO
437 -

rozporządzenie
'

Krzyża

Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3
w sprawie kierowców pojazdów silnikowych

października

992
1990 r.

zmieniające rozporządzenie

992

,431
USTAWA
z dnia 19 lipca 1990 r.

o zmianie ustawy o wychowaniu w

trzeźwości

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, paz 184,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r.
Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 9:
a) ust. ' 1 ,otrz·yml:lje brzmienie:
,,1. Obrót hurtowy ąapojami 1IIkohałe.i ·:prowa
dzą w kraju podmioty gospodarcze, które uzyskają zezw<*nie Ministra Rynku Wewnęt~nego . ,
Do zezwoleń stosuje się odpo.wiear.Ue 'przepjsy "
rozdziału 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r.
o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz.
324 oraz z 1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34, poz.
198), z tym że odmowa w'(dania zezwolenia, '

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

lub ograniczenie zakresu działal
w stosunku do wniosku może nastąpić także
ze względu na zagrożenie porządku publicznego.",
b) ust. 3 skreśla się;
2) wart. 10 w ust. 2 wyrazy "nie wyższych jednak niz
o 25% ceny detalicznej, z wyłączeniem niektórych
przedsiębiorstw turystycznych, które określa Przewod, niczący Głównego Komitetu Turystyki w porozumieniu
z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług, Ministrem
Finansów i Ministrem do Spraw Cen" skreśla się;
jego

cofnięcie

ności

3) wart 14 w ust. 1 pkt 5

skreśla się.

Art. 2. Ustawa wchodzi w

życie

30 dn ia od daty

ogłoszeni a.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski

