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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 marca 1990 r. 

w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. 
- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1990 r. zakaz 
przywozu towarów wymienionych w załączniku do roz 
porządzenia. 

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy towarów 
przywożonych z zagranicy wolnych od cła i zwolnionych od 

wymogu uzyskania pozwolenia na przywóz na podstawie art. 
12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 3, 7,16 i 17 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwiet
nia 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

Załącznik do rozporządzenia Rady Minis
trów z dnia 19 marca 1990 r. (poz. 114) 

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU W 1990 R. 

Lp. Kod H.S. Nazwa towaru 

1 2207.10 Nieskażony alkohol etylowy 
o mocy 80% objętościowych lub 
więcej 

2 ex. 2208.90 Pozostałe (z wyłączeniem likierów 
oraz napojów alkoholowych typu 
aperitif) .) 

*) Pozycja oznaczona kodem H.S. 2208.90 nie obejmuje następują 
cych napojów alkoholowych: wódek otrzymywanych przez des
tylację wina i winogron lub wytłoków z winogron, whisky, 
rumów, ginu i jałowcówek . 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 marca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników indywidualnych i członków ich rodzin. 

Na podstawie art. 9, art. 43 ust. 2, art. 46, art. 58 ust. 
2 i art. 6.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133, Nr 35, poz. 190 i z 1990 r. Nr 
14, poz. 90) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 
1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych 
i członków ich rodzin (Dz. U. z 1988 r. Nr 2, poz. 10 oraz 
z 1989 r. Nr 4, poz. 29, Nr 50, poz. 290 i Nr 57, poz. 339) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)w§1: 
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w zda

niu pierwszym na końcu dodaje się wyrazy "oraz 
kwot opłaconych składek od hektarów przeliczenio
wych i od działów specjalnych", 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

w porozumieniu z Ministrem Finansów, ustala 
wzory dokumentacji ewidencyjnej ."; 

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Nie uznaje się za domownika osoby nie będącej 

członk iem rodziny rolnika, jeżeli osoba ta jest za
trudniona w gospodarstwie rolnym w charakterze 
pracownika. Okoliczność tę ustala się na podstawie 
oświadczenia rolnika i zainteresowanej osoby."; 

3) skreśla się § 3; 
4) w § 22 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 

.. 1) środki finansowe niezbędne do pokrycia wszystkich 
wydatków, 

2) kwotę wpływów ze składek rolników, 
3) wysokość dotacji z budżetu państwa ."; 

5) w § 23 skreśla się ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1; 
6) skreśla się § 25 i 26; 
7) w § 27 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu : 

,,4. Jeżeli składka od dochodu szacunkowego z działu 
specjalnego byłaby niższa od składki od powierz
chni gruntu, na którym dział ten jest prowadzony, 
zamiast składki od dochodu szacunkowego wymie
rza się składkę od gruntu. 




