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2) § 17 otrzymuje brzmienie:
,,§ 17. Zamówienia na pieczęcie urzędowe kierują do
Mennicy Państwowej:
1) organy władzy, naczelne i centralne organy
administracji państwowej oraz wojewodowie - bezpośrednio,
2) inne organy administracji rządowej w zależ
ności od podporządkowania - za pośrednic
twem organów naczelnych, centralnych lub
wojewódzkich,
3) gminy, związki komunalne i sejmiki samorządowe oraz ich organy - bezpośrednio,
4) sądy, prokuratura, państwowe biura notarialne i komornicy sądowi - za pośrednictwem
Ministerstwa Sprawiedliwości,

- za pośrednictwem wojewodów lub
innych organów sprawujących nad nimi nadzór,
6) inne jednostki organizacyjne - za pośrednic
twem upoważn ionyc h do zamawiania pieczęci urzędowych właściwych im organów
państwowych lub samorządowych.";
3) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
,,§ 26a. Przepisy § 19, 20, 25 i 26 dotyczące Mennicy
Państwowej stosuje się odpowiednio do innych podmiotów gospodarczych upoważnio
nych do wyrobu pieczęci, o których mowa
w § 16 ust. 2."
5)

§ 2.
szenia.

szkoły

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło-
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW

z dnia 18
zmieniające rozporządzenie

października

1990 r.

w sprawie okresowego obniżenia wysokości stawek podatku obrotowego od
niektórych towarów i usług.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r.
Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 oraz z 1989 r.
Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:

wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług (Dz. U. Nr 31, poz. 185) wyrazy "do dnia 31
października 1990 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30

§ 1. W § 1 i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 maja 1990 r. w sprawi e okresowego obniżenia

§ 2. . Rozporządzenie wchodzi w
topada 1 990 r.

czerwca 1991 r.".
życie

z dniem 1 lis-

Minister Finansów: w z. A.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 3
zmieniające rozporządzenie

października

w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co

..

1990 r.

3} § 12 otrzymuje brzmienie:
,,§ 12. 1. Szkolenie kierowców odbywa się:

1) w ośrodkach kursowego szkolenia kiero- ~
wc6w,
2) w szkołach , których program nauczania
obejmuje szkolenie kierowców.
2. Szkolenie kierowców na potrzeby Sił Zbrojnych
może odbywać się także w jednostkach wojskowyćh, a na potrzeby Policji i Urzędu Ochrony
Państwa w jednostkach organizacyjnych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.",

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji
Wewnętrznych z dnia 13 października 1983 r. w

i Spraw
sprawie
kierowców pojazdów silnikowych (Dz. U. Nr 59, poz. 269,
z 1987 r. Nr 2, poz. 14 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 197
i Nr 55, poz. 328) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 skreśla się ,
2) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy
powinna zawiadomić właściwy rejonowy organ rzą
dowej administracji ogólnej o utracie lub zniszczeniu
dokumentu na druku według ustalonego wzoru." ,

4) § 14,15,16 i 18 ust. 2

skreśla się .

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