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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 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
1991 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie powołania nia. 
i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 16 czerwca 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów. które uważa się za niezbędne na cele 
obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nierucho
mości (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: 

§ 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 na
stępujące zmiany: 

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

Ministerstwa Spraw Zagranicznych," 

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

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

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 24 czerwca 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub 
nadsyłanych z zagranicy 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 nad
syłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. 
Nr 32, poz. 140) w lp. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
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Stawka podatku 
Kod eN 

Lp. Nazwa grupy towarów (towaru) 
obrotowego w % 

dział, sekcja wartości celnej 
powiększonej o cło 

1 2 3 4 

"ex 271000 2) Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, 130 
z wyjątkiem paliw do silników lotniczych nie mniej niż 4,8 mln zł/t 

ex 271000 3) Oleje napędowe do silników 47 

- nie mniej niż 1,6 mln zł/t" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
M inister Finansów: wz. J. Zdrzalka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 4 czerwca 1992 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol
skiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 40, poz. 174) zarządza 
się, co następuje: 

Rozdział 1 

Wzywanie i zgłaszanie się do poboru 

§ 1. 1. Wojewodowie wzywają do stawienia się do 
poboru osoby podlegające temu obowiązkowi za pomocą 
obwieszczeń o poborze. 

2. Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru oz
nacza zgłoszenie się poborowego w określonym terminie 
przed rejonową komisją lekarską i rejonową komisją pobo
rową· 

3. W obwieszczeniu o poborze wskazuje się: 

1) podstawę prawną przeprowadzenia poboru, 

2) kategorie osób podlegających poborowi, 

3) miejsce i termin stawienia się do poboru, 
4) dokumenty i fotografie, które powinny być przedstawio

ne przez poborowych właściwym komisjom, 
5) pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku stawienia 

się do poboru w razie zmiany miejsca zamieszkania, 

6) środki egzekucji administracyjnej i sankcje karne za 
niedopełnienie obowiązku stawienia się do poboru lub 
przedstawienia odpowiednich dokumentów. 

4. Pobór ogłasza się nie później niż na 1'4 dni przed jego 
rozpoczęciem. Obwieszczenia wywiesza się w dniu ogłosze 
nia poboru w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocz
nych. 

§ 2. 1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) 
wzywają poborowych do stawienia się do poboru również za 
pomocą wezwań imiennych. Wzór wezwania stanowi załą
cznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wezwanie imienne do poboru należy doręczyć pobo
rowemu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem 
stawienia się do poboru. 

§ 3. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia 
poborowego, który nie stawał do poboru, od obowiązku 
stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwiesz
czeniu. 

§ 4. 1. Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może 
stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, 
obowiązany jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza 
(prezydenta miasta) , właściwego ze względu na miejsce 
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 
2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany 
stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty 
usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. 

2. Po ustaniu przeszkody poborowy powinien niezwło
cznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezy
denta miasta), który wyznacza mu termin i miejsce stawienia 
się do poboru. 

§ 5. 1. Poborowy zgłaszający się do poboru powinien 
przedstawić rejonowej komisji lekarskiej: 

1) dowód osobisty (w przypadku ochotnika - tymczaso
wy dowód osobisty), 

2) dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, 

3) w przypadku ochotnika - oświadczenie rodziców (o
piekunów) o niezgłaszaniu sprzeciwu co do odbycia 
przez niego służby wojskowej. 

2. Poborowy wezwany przed komisję, który już stawał 
do poboru, przedstawia tej komisji dowód osobisty, książe
czkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian 
w stanie zdrowia w okresie od poprzedniego poboru. 

§ 6. 1. Poborowy zgłaszający się do poboru po raz 
pierwszy obowiązany jest przedstawić rejonowej komisji 
poborowej: 

1) dowód osobisty (tymczasowy dowód osobisty). 

2) fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy). 

3) dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie 
nauki, 

4) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji. 

2. Poborowy, który stawał już do poboru, obowiązany 
jest przedstawić komisji poborowej dowód osobisty i książe
czkę wojskową. 

Rozdział 2 

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru 

§ 7. 1. Pobór przeprowadza się według wojewódzkie
go planu poboru, ustalonego przez wojewodę przy współ-


