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UCHWAł. Y RADY MINISTROW: 

t82 - nr 105 z dnia 29 lipca 1989 r. uchylająca uchwałę w sprawie reglamentacji obrotu towaro-
wego niektórym i surowcami i produktami spożywczymi 385 

183 - nr 106 z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala 
się ceny urzędowe 385 

184 - nr 107 z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia odpisu na zakładowy fun-
dusz socjalny w 19119 r. 387 

185 - nr 109 z dnia 29 lipca 1989 r. uchylająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa 
i jego przetworów 387 

186 - nr 110 7. dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych arty-
kułów żywnościowych dla niektórych osób 388 

187 - nr 111 z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodat ków z tytułu wzrostu cen podstawowych arty-
kułów żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pieniężnych świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego 389 

188 - nr 112 z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodat ków z tytułu wzrostu cen podstawowych arty-
kułów żywnościowych, przysługujących żołnierzom, osobom spełniającym zastępczo obowią-
zek służby wojskowej oraz członkom ich rodzin 389 

Z A RZ ĄDZE NIA: 

189 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. w .sprawie dodatków z tytułu 
wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych 390 

190 - Ministra Przemysłu z dnia 21 lipca 1989 r. w sprawie dodatkowych opłat za paliwa i energię 
zużyte w ilościach przekraczających limit 391 

191 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania za 
udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń 391 
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UCHWAŁA Nr 105 RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 lipca 1989 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie reglamentacji obrotu towarowego niektórymi surowcami I produktami spożywczymI. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy :z. dnia 26 lutego 
1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 
1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181. z 1988 r. Nr 20, 
poz. 134 i Nr 41, poz. 327 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 22 

Nr 35, poz. 192) Rada Ministrów uchwala, co następuje : 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr 188 Rady Ministrów z 

dnia 24 października 1988 r. w sprawie reglamentacji 
obrotu towarowego niektórymi surowcami i produktami 
spożywczymi (Monitor Polski Nr 32, poz. 288). 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1989 r. 

sierpnia 

Prezes Rady Ministrów: w z. 1. Sekuła 
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UCHWAtA Nr 106 RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 lipca 1989 r. 

w sprawie określenia wykazu towarów I usług, na które ustala się ceny urzędowe. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz w związku z art. 18 
ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. 
z 1988 r. Nr 27, poz. 195) Rada Ministrów uchwala, co 
następuje: 

,§ 1. 1. Ceny urzędowe ustala się na: 

1) środki spożycia i usługi świadczone ludności: 

a) chleb zwykły i wiejski, 
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b) mleko spożywcze o zawartości '}!l/o tłuszczu, mlecz
ne mieszanki produkcji krajowej dla wcześniaków 
i niemowląt, 

c) sery twarogowe niedojrzewające chude, 
d) ogrzewanie mieszkań energią cieplną zawartą w 

wodzie lub parze wodnej oraz dostawę ciepłej 
wody do mieszkań , 

e) gaz przewodowy i bezprzewodowy oraz energię 
elektryczną do użytku domowego, 

f) podręczniki szkolne, 
g) leki gotowe, surowice i szczepionki produkcji kra

jowej, objęte wykazami Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej (ceny zbytu i detaliczne), 

h) przewozy osób środkami miejskiej komunikacji 
masowej, 

i) świadczenia uspołecznionych zakładów pomocy 
społecznej, domów małych dzieci, żłobków, przed
szkoli oraz zakładów opiekuńczo-wychowawczych, 

j) świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia, 
k) osobiste świadczenia osób fizycznych na rzecz 

zakładów społecznych służby zdrowia (oddawanie 
krwi itp.), 

2) środki produkcji : 
a) węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego 

oraz koks i półkoks, 
b) ropę naftową i olej opałowy, 
c) gaz przewodowy i bezprzewodowy, 
d) energię elektryczną dostarczaną z sieci energetyki 

zawodowej, 
e) rudy żelaza, 
f) celulozę papierniczą i masy półchemiczne bielone, 
g) wapno nawozowe, 
h) podstawowe środki ochrony roślin, z wyjątkiem 

preparatów importowanych gotowych, wymienione 
w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały, 

3) produkty rolne skupowane przez jednostki gospo
darki uspołecznionej oraz importowane: 
a) żyto, pszenica, z wyjątkiem materiału siewnego, 
b) żywiec rzeżny wołowy i wieprzowy, 
c) mleko krowie. 

2. Ceny urzędowe ustala się również na : 
1) spirytus (alkohol etylowy) surowy, spirytus (alkohol 

etylowy) rektyfikowany (zwykły, wyborowy i luksu
sowy), z wyjątkiem spirytusu posiarczynowego, po
rektyfikacyjnego i odwodnionego, oraz wyroby spiry
tusowe produkcji krajowej, 

2) usługi pogrzebowe objęte wykazem określonym przez 
wojewodów, ' 

3) usługi wywozu nieczystości, świadczone przez przed
,siębiorstwa użyteczności publicznej na rzecz gospo
darki mieszkaniowej , 

4) mapy i inne materiały geodezy jne i kartograficzne, 
sprzedawane z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

. § 2. Ceny urzędowe towarów i usług, wymienionych 
w§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) oraz ust. 2 pkt 2 i 3, ustalają 

wojewodowie i prezydenci miast : stołecznego Warszawy, 
Krakowa i Łodzi. . 

§ 3. Traci moc uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 
20 czerwca 1988 r. w sprawie określenia wykazu towa
rów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor 
Polski Nr 18, poz. 159 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 61 i Nr 15, 
poz. 110) . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 
1989 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. l. Sekuła 

Załącznik do uchwały nr 106 Rady 
Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. 
(poz. 183) 

WYKAZ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, NA KTÓRE USTALA SIĘ CENY URZĘDOWE 

I. Srodki owadobójcze 

1. Anthio 

2. Chlormecyd 

3. Decis 2,5 EC - z wyjątkiem opakowań 0,3 I mniej
szych 

4. Enolofos 

5. Fastac 10 EC - z wyjątkiem opakowań ' O ; l i mniej-
szych 

6. Fozomet 

7. Karbolina DNK 

8. Metofos płynny 30 

9. Mgławik ekstra 

10. Metox płynny 30 z wyjątkiem opakowań 0,3 I 
i mniejszych 

11. Propotox M płynny 

12. Roztoczol extra płynny 8 - z wyjątkiem opakowań 
0,3 l i mniejszych 

13. Sadofos płynny 30 - z wyjątkiem opakowań 0,3 l 
i mniejszych 

14. Zol one 35 EC 

II. Srodki chwastobójcze 

15. Aminopielik D 
16. Aminopielik P 
17. Aminopielik M 
18. Antyperz płynny 38 
19. Azogard 
20. Basagr'an 
21. Betanal 
22. Betanal AM-II ' 
23. Buracyl 
24. , Burakopielik 
2~ . Burtix 
26. Chwastox D 
2'1. Chwastox DF 
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28. Chwastox extra 
29. Chwastox M 
30. Devrinol 
3l. Dual 960 EC 
32. Illoxan 36 EC 
33. Nortron 
34. Pielik 
35. Pielisam 
36. Pyramin 
37. Racer 25 EC 
38. Ro-Neet 6 E 
39. Reglone 
40. Suffix BW 
41. Triflurołox 

42. Teridox 500 EC 

III. Srodkl grzybobójcze 

43. Bayleton 25 WP 
44. Curzate Cu 
45. Cynkotox - z wyjątkiem opakowań 0,3 kg 

szych 
46. Funaben 3 
47. Funaben 4 
48. Mankuprox 
49. Morfon 

mniej-

50. Miedzian 50 - z wyjątkiem opakowań 0,3 kg i mniej-
szych 

5l. Ridomil MZ 50 WP 
52. Ridomil MZ 72 WP 
53. Ridomil plus 45 WP - z wyjątkiem opakowań 0,3 kg 

i mniejszych 
54. Sandofan Copper 
55. Sandofan Manco 
56. Siarkol K 500 FW 
57. Sport ak 45 EC 
58. Tilt 250 EC 

IV. Zaprawy nasienne 

59. ' Zaprawa ' Funaben T - z wyjątkiem opakowań 0,3 kg 
i mniejszych 

60. Zaprawa Oxafun T 
61. Zaprawa nasienna T - z wyjątkiem opakowań 0,3 kg 

i mniejszych 
62. Zaprawa nasienna T zawiesinowa - z wyjątkiem 

opakowań 0,3 kg i mniejszych 

v. Preparaty różne 

63. Jorowit - z wyjątkiem opakowań 0,1 l mniejszych 
64. Olemix 
65. Rodentox 
66. Ziarno zatrute - z wyjątkiem opakowań 0,3 kg 

i mniejszych 
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UCHWAtA Nr 107 RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 lipca 1989 r. 

w sprawie dodatkowego zwiększenia odpisu na zakladowyfundusz socjalny w , 1989 r. 

W celu zachowania realnej wartości środków zakła
dowego funduszu socjalnego, w związku ze wzrostem od 
dnia 1 sierpnia 1989 r. kosztów i cen usług socjalnych, 
Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ l. l. Upoważnia się uspołecznione zakłady pracy 
do zwiększenia w 1989 r. odpisu na zakładowy ' fundusz 
socjalny o kwotę 7 500 zł na każdego zakwalifikowanego 
uczestnika organizowanych po dniu 1 sierpnia 1989 r. 

wczasów pracowniczych i profilaktycznych oraz kolonii 
i obozów letnich dla dzieci i młodzieży, uprawnionego do 
odpłatności ulgowej. 

2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, obciąża koszty 
działalności podstawowej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 
1989 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. l . Sekuła 
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UCHWAŁA Nr 109 RADY MINISTRpW 

z dnia 29 lipca 1989 r. 

\ 
uchylająca uchwalę w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 26 luteg,o 
1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U: 'z 
1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33; poz. 181, z 1988 r. Nr 20, 
Jlll! 134 i Nr 41, poz. 327 oraz z 1989 r . Nr 4, poz. 2'1 
J 0. r 35, poz. 192) Rada Ministrów uchwala, co następuje : 

§ l. Uchyla się uchwałę nr 221 Rady Ministrów z 
dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie reglamentowanej spr,ze-

daży mięsa i jego przetworów (Monitor Polski Nr 46. 
poz. 300, z 1986 r. Nr 14, poz. 96 i Nr 35, poz. 269 oraz 
z 1988 r. Nr 5, poz. 46 i Nt 19, poz. 163). 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dnililm ' l ' sierpnia 
1989 r. , 

Prezes Rady Ministrów: w z. l. Sekuła 


