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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:

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) .

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

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
nia 1990 r.

-

życie

z dniem 1 kwiet-

porządzenia.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy towarów
przywożonych

z zagranicy wolnych od

cła

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

i zwolnionych od

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

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU W 1990 R.
Lp.

Kod H.S.

1

2207 .10

Nazwa towaru
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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z dnia 19 marca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu
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 zdaniu pierwszym na końcu dodaje się wyrazy "oraz
kwot opłaconych składek od hektarów przeliczeniowych 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 .";

społecznym

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Nie uznaje się za domownika osoby nie będącej
członk i em rodziny rolnika, jeżeli osoba ta jest zatrudniona w gospodarstwie rolnym w charakterze
pracown ika. 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 powierzchni gruntu, na którym dział ten jest prowadzony,
zamiast składki od dochodu szacunkowego wymie rza się składkę od gruntu.

-

Dziennik Ustaw Nr 19

258

Poz. 11 5 i 11 6

5. W przypadku wymierzenia składki od dochodu szacunkowego z działu specjalnego nie wymierza się składki
od gruntu, na którym dział ten jest prowadzony." ;
8) w § 28 dodaje
,,3.

się

4)

Jeżel i

11) dodaje

wypłaconych

z

tytułu

się §

30 w brzmieniu:

1) osobowej od rolnika, który ukończył 75
lat
2) od hektarów przeliczeniowych i od dochodu szacunkowego z działów specjalnych ponad kwotę 2500 tys. zł łącznej
rocznej należności od tych podstaw wymiaru składki - na wniosek rolnika, jeżeli
wyraża on zgodę na wykazanie za 1990 r.
w ewidencji, o której mowa w § 1, tylko tej
kwoty.

9) w § 29 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu :
,, 1 a. W decyzji o wymiarze składki na cały rok podaje się
wysokość każdej raty kwartalnej i termin ich płat
ności . " ;
się §

składek .

,,§ 30. 1. Za okres 1990 r. nie wymierza się składki :

kę osobową · ";

10) po § 29 dodaje

proWIZJI

inkasa

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w porozumieniu z Ministrem Finansów,
ustala wzór deklaracji rozliczeniowej .";

ust. 3 w brzmieniu :

w gospodarstwie rolnym ubezpieczeniu podlega tylko domownik, wymierza się wyłącznie skład

kwotę

29a-29c w brzmieniu :

,,§ 29a. 1. Na terenie sołectwa składki mogą być pobierane

w drodze inkasa przez sołtysa lub inną osobę
wyznaczoną przez naczelnika gminy.
2. Inkasentowi przysługuje prowizja w wysokości
1% od zainkasowanych przez niego kwot.
§ 29b. W przypadku przyznania pokrycia składki ze
środków Funduszu Pracy stosownie do art. 10
ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych
warunkach funkcjonowania
ubezpieczenia
społecznego rolników indywidualnych i człon 
ków ich rodzin w 1990 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 90)
właściwy organ przekazuje, jednorazowo lub
w terminach płatności poszczególnych rat
kwotę należności na rachunek urzędu gminy.
§ 29c. 1. Naczelnik gminy rozlicza składki z właści 
wym miejscowo oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od
terminu płatności każdej raty kwartalnej.
a ostatecznego rozliczenia dokonuje do dnia
15 stycznia następnego roku.
2. W rozliczeniu za dany kwartał wykazuje się :
1) kwotę wpływów ze składek,
2) kwotę wypłaconych zasiłków rodzinnych i innych świadczeń przyznawanych
przez naczelnika gminy, a wypłaconych
z Funduszu,
3) kwotę opłat pocztowych pokrytych
w związku z wypłaceniem świadczeń ,
o których mowa w pkt 2,

2. Wymiar

składki

stosownie do ust. 1 pkt 2
proporcjonalnie przy poszczególnych ratach kwartalnych .";
uwzględnia się

12) w § 31 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. W przypadku zastosowania obniżki lub zwolnienia
w myśl ust. 1 lub 2, przepis § 30 ust. 2 stosuje się
odpowiedn io. W takim przypadku w ewidencji wykazuje się pełną roczną wysokość składki od hektarów przeliczeniowych i od dochodu szacunkowego z działów specjalnych, zamieszczając wzmiankę
o zastosowanej obniżce lub zwolnieniu ."
§ 2. Organy prowadzące ewidencję okresów ubezpieczenia i opłacania składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników dokonają, w terminie do dnia
31 grudnia 1990 r., ujednolicenia tej ewidencji za okres od
dnia 1 stycznia 1983 r. według zasad określonych 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, w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządze
niem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia .
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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z dnia 24 marca 1990 r.

w sprawie

się,

określenia wysokości

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego
co następuje:

odsetek ustawowych za

zarządza

kwiecień

1990 r.

i Nr 11 , poz. 70) odsetki ustawowe ustala się za kwiecień
1990 r. w wysokości 18% w stosunku miesięcznym.
§ 2. Wysokość odsetek za następne miesiące 1990 r.

§ 1. Ustalone w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41, poz.
225, Nr 57, poz. 338 oraz z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 25

będzie

ustalona

odrębnie .

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwiet-

nia 1990 r.
Prezes Rady Ministrów: w z. J. Janowski

