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c) w ust. 4 wyrazy ,,3 zł"

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3 .

Składka

jazdów
tych :

Pozycja
taryfy
5
6

7

8

9

10

11

kwa rta lna za ubezpieczenia innych po samochody osobowe wynosi w zło 

13

14

,, 2.

Zakres
ubezp ieczenia

zł ";

575000 425000

Samochody ciężarowe o ładowności
do 2 t. samochody ci ężarowo - osobo we oraz mikrobusy 0)

150000 115000

Samochody ciężarowe o ładowności
powyżej 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe

230000 175000

Samochody specjal ne (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, polewaczki, śm iec iarki , asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o
napędzie elektrycznym

70000

ciągniki

12000

8000

Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ła downości do 2 t. z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 9

22000

16000

23000

17000

23000

16000

Przyczepy ciężarowe o ładowności
do 400 kg oraz inne pojazdy-przyczepy i jednoosiowe przyczepy ciężarowe
przystosowane do c iągnięc ia przez

Ciągniki , z wyjątkiem
mienionych w poz. 7

o 50%

opłacają :

2) kombatanci-inwalidzi oraz inwalidzi wojenni
i wojskowi,
3) inwalidzi I i II grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn dolnych, jeżeli inwalidztwo to zostało stwierdzone orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; kwota wynikająca z zastosowania
składek obniżonych podlega refundacji z budżetu państwa." ,

b) po ust. 2 dodaje
95000

Przyczepy ciężarowe o
2 t .oraz naczepy

Składkę obniżoną

1) posiadacze
niezarobkowych
pojazdów
z okresem używania ponad 25 lat,

OC, NW,
OC, NW
AC

Autobusy, przyczepy autobusowe oraz
trolejbusy

się

ust. 2a w brzmieniu:

,,2a . Obniżki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3,
dotyczą składki za ubezpieczenie tylko jednego
pojazdu używanego w celach niezarobko wych."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życ i e l..-dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do składek należnych za okres od dnia
1 kwietnia 1990 r., z tym że obniżkę składki dla inwalidów I i II
grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn dolnych,
o której mowa w § 1 pkt 2, stosuje się za okres od dnia
1 stycznia 1990 r.

ładowności

ciągników

wy-

Motocykle dwukołowe i trzykołowe ,
wózki inwalidzkie o pojemności silnika powyżej 50 cm 3
Motorowery, wózki inwalidzkie, mo tocykle o pojemności silnika do 50 cm 3
uważa się

wyrazami ,,6

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Grupa pojazdów według ładowności
i przeznaczenia

0) Za mikrobus
do 15."

zastępuje się

2) w § 6:

niż

powyżej
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 8 marca 1990 r.

w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Na podstawie. art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochroniei kształtowan iu środowiska (Dz. U. Nr 3,
poz. 6, z 1983 r, Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 oraz
z 1989 r. Nr 26 poz. 139 i Nr 35, poz. 192) oraz art. 2 ustawy
z dn ia 20 grudn ia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra
Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
(Dz. U. Nr 73, poz. 433) zarządza się, co następuje :
§ 1. Państwowa Rada Ochrony Środowiska działa przy
Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś
nictwa jako organ doradczy i opiniodawczy w sprawach
ochrony środowiska .

§ 2. 1. Do zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska, zwanej dalej "Radą", należy przygotowywanie dla Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa opinii w sprawach ochrony środowiska oraz
propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków ochrony środowiska, racjonalnego korzystania ze śro
dowiska, a także do zachowania lub poprawy jego stanu :

2. Do

zadań

Rady

należy

w

szczególności:

1) opiniowanie kierunków polityki w dziedzinie ochrony
środowiska,

-

Dzienn ik Ustaw Nr 18

243

-

Poz. 110

2) inicjowanie działań zapewniających ochronę środowis
ka i racjonalne korzystanie z jego zasobów,

4) podejmuje czynności w imien iu Prezydium Rady w za kresie ustalonym przez to Prezydium,

3) opiniowanie projektów programów ochrony środo
wiska ,

5) czuwa nad prawidłowym i terminowym realizowaniem
zadań należących do zakresu działania Rady,

4) opiniowanie projektów oraz ocena realizacji centralnych
planów społeczno-gospodarczych oraz planów przestrzennego zagospodarowania kraju w zakresie ochrony

6) w uzasadnionych przypadkach występuje z wnioskami
o zlecanie przez Ministerstwo Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odpłatnego opracowania
niektórych zagadnień związanych z działalnością Rady.

środowi s ka ,

5) opiniowanie projektów ważniejszych aktów prawnych
z zakresu ochrony środowiska,

§ 8. W posiedzeniu Rady mogą brać udział z głosem
doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego
Rady.

6) inicjowanie i opiniowanie wieloletnich planów rozwoju
nauki i postępu techniczno-ekonomicznego oraz ogólnych kierunków prac naukowo - badawczych w dziedzinie ochrony środowiska,

§ 9. 1. Dla wykonywania prac niezbędnych do realizacji zadań Rady, Prezydium Rady może powoływać stałe
i doraźne komisje spośród członków Rady lub spoza ich
grona .

7)

wyrażanie

opinii w innych sprawach przedstawionych
przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa .

§ 3. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawia Radzie do opinii sprawy wraz
z niezbędnymi materiałami .

2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący .
§ 10. 1. Posiedzenia plenarne Rady zwoływane są zgodnie z planem pracy Rady.

2. Nadzwyczajne posiedzenia Rady mogą być zwoływane:
1) na wniosek M inistra,

§ 4. W skład Rady wchodzą: przewodniczący Rady,

dwóch

zastępców przewodniczącego

Rady, sekretarz Rady,
członkowie Rady w liczbie do 70, powołani przez Ministra
Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na
~kres 51at spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji, instytucji społecznych i niektórych zakładów pracy.

§ 5. W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczą
cy Rady, jego zastępcy, sekretarz oraz 3 członkowie, powołani przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa spośród członków Rady na wniosek jej
przewodniczącego .

§ 6. 1. Prezydium Rady reprezentuje
i organizuje jej prace.

2. Prezydium Rady w

Radę

na

zewnątrz

działalność

3) przygotowuje i

5)
6)

składa

Radzie informacje o swojej

Rady,

§ 7. P rzewodniczący Rady:
zwołuje

§ 13. Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom
i specjalistom zamieszkałym poza miejscowością, w której
odbywa się posiedzenie Rady, przysługuje prawo do zwrotu
kosztów podróży, noclegów oraz diet na zasadach okreś 
lonych odrębnymi przepisami .

2. Obsługę biurową Rady zapewnia Ministerstwo
Ochrony Środowiska , Zasobów Natu ralnych i Leśnictwa .

i doraźnych komisji

przewodniczącego skład

7) w uzasadnionych przypadkach rozpatruje wnioski komisji .

1)

§ 12. Tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony
przez Radę i zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowis
ka, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

§ 15. 1. Wydatki zw i ązan e z działa l nością Rady są po krywane z budżetu centralnego, w c z ęś ci dotyczącej Ministerstwa Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leś 
nictwa.

działalności,

powołuje przewodniczących stałych

oraz zatwierdza na wniosek
osobowy komisji ,

Rady.

w posiedzeniu Rady, Prezydium Rady i komisji przywynagrodzenie w wysokości jednej diety dla przewodniczącego Rady i 3/4 diety dla pozostałych osób.

posiedzenia Rady,
uchwał

§ 11 . Sekretarz Rady kieruje pracami związanymi z obsługą biurową

sługuje

Rady,

4) czuwa nad wykonywaniem

Rady.

§ 14. Członkom Rady i zaproszonym specjalistom za

szczególności :

zwołuje

członków

udział

1) ustala plany pracy Rady,
2) organizuje

2) na wniosek przewodniczącego Rady,
3) na wniosek co najmniej 1/ 3 liczby

posiedzenia Prezydium Rady,

2) przewodn iczy obradom Rady i jej Prezydium,
3) opracowuje projekty porządku dziennego
Rady oraz Prezydium Rady,

posiedzeń

§ 16. Stosownie do art. 80 ustawy z dni a 30 maja
1989 r. o zmianie upoważnień do wydawan ia aktów wyko nawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzeni e
Rady Ministrów z dnia 30 września 1'980 r. w sprawi e
organizacji, szczegółowych zasad i zaJ<res'u działan i a Pa ń st
wowej Rady Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 24, poz. 97
i z 1984 r. Nr 15, poz. 68).
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w
dni od dnia ogłoszenia.

życ i e

po

upływie
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Min ister Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych
i Leśn i ctwa : B. Kamiński

