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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 12 czerwca 1992 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych
i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 24 pkt 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14,
poz. 60. z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 75, poz. 332)
zarządza się, co następuje:

organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg
publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby
liniowej (Dz. U. Nr 116, poz. 500) w § 2 skreśla się wyrazy "i
z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów
i punktów".

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia
1991 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie powołania
i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych,

nia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 16 czerwca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie

określenia rodzajów gruntów. które uważa się
obronności i bezpieczeństwa państwa.

w sprawie

niezbędne

na cele

1) po pkt 2 dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:
,,3) wykorzystywane pod obiekty łączności radiowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych,"

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 83, poz. 373, Nr
103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464) zarządza się, co następuje:

2) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje oznaczenie pkt 4, a zamieszczone w nim wyrazy "pkt 1 i 2" zastępuje się
wyrazami "pkt 1-3".

§ 1. W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16

lipca 1991 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które
uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa
państwa (Dz. U. Nr 72, poz. 313), wprowadza się następujące zmiany:

za

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

z dnia 24 czerwca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek
nadsyłanych z zagranicy

podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub
oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 2a i 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, z 1989 r. Nr
3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz.
155 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) oraz art. 15 ust. 7a i art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. <> opodatkowaniu
jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12,
poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz.

443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80,
poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) zarządza się, co
następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek
podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U.
Nr 32, poz. 140) w lp. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

