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z dnia 9 kwietnia 1990 r.

w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1990 r.
w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych po dniu 31 grudnia 1989 r.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 w związku z pkt 1 ustawy
z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków
kredytowych (Dz. U. Nr 74, poz. 440) oraz w związku z art. 11
ustawy budżetowej na rok 1990 (Dz. U. Nr 13, poz. 82)
zarządza się, co następuje :
§ 1. 1. Kredytobiorcom udziela się pomocy ze środków
budżetu centralnego,
budżetowej na rok

w granicach przewidzianych w ustawie
1990, w spłacie należnego bankom
oprocentowania od kredytów zaciągniętych po dniu 31
grudnia 1989 r. na:
1)

budowę mieszkań spółdzielczych,

2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu
wielomieszkaniowym na zaspokojenie własnych po trzeb,
3) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,
4) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
5) remont, modernizację i rewaloryzację lokali i budynków
mieszkalnych, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania mieszkań,
6)

wdrażanie postępu

biologicznego w rolnictwie w zakresie:
a) zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zbóż,
nasion bobiku, grochu, peluszki, łubinu, wyki ozimej
i jarej, soi oraz sadzeniaków ziemniaka, realizowanego przez producentów rolnych oraz jednostki nasienne wykonujące prace związane z przygotowaniem technologicznym nasion,

b) zakupu hodowlanych jałówek, loszek i owiec-maciorek oraz rozpłodników: buhajów, knurów i tryków,
7) zakup ziemi na cele rolnicze oraz nakłady inwestycyjne
na jej zagospodarowanie przez rolników indywidualnych w okresie 5 lat od daty jej zakupu lub przejęcia .na
własność ,

8) zakup wózków inwalidzkich, samochodów dla inwalidów oraz osób opiekujących się osobami niepełno
sprawnymi.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega na spłacaniu
ze środków budżetu centralnego części oprocentowania
należnego bankom od:
.
1) kredytów wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 i 8 sokośc i 32% należn.ego oprocentowania,

w wy-

2) kredytów wymienionych w ust. 1 pkt 6 30% należnego oprocentowania,

w

wysokości

3) kredytów wymieniO,nych w ust. 1 pkt 7 20% należnego oprocentowania.

w

wysokości

3. Rozmiary kredytów objętych pomocą ze środków
centralnego są ustalane w okresach kwartalnych
przez zainteresowane banki po porozumieniu z Ministrem
Finansów. Spłata części oprocentowania należnego bankom
będzie następować ze środków budżetu centralnego za
pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, co miesiąc,
w trybie uzgodnionym przez Ministra Finansów z zainteresowanymi bankami.
budżetu
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§ 2. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4,
może być udzielona
kość nie przekracza

w stosunku do kredytu, którego wyso70% kosztów budowy:
1) mieszkania o powierzchni użyt k owej stanow i ącej ilo czyn 15 m2 i liczby osób przewidzianych do wspólnego
zamieszkiwania, zwiększo n ej o jedną osobę, .
2) domu jednorodzinnego o powierzchn i użytkowej do
110m2 lub 140 m2 dla ludności rolniczej .
Powyższa pomoc przysługuje niezależnie od faktycznej wiel kości budowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego.
2. Pierwszeństwo w uzyskan iu pomocy, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1-4, przysługuje kredytobiorcom zaspokajającym potrzeby mieszkaniowe kandydatów na człon
ków oraz członków spółdzieln i mieszkan iowych, jeżeli osoby
te posiadały zgromadzony do dn ia 31 grudnia 1988 r.
wymagany wówczas pełny wkład mieszkaniowy.
3. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 8, jest
udzielana osobom, które dokonują zakupu w oparciu o uprawnienia przyznane przez organy administracj i państwowej
o właściwośc i szczególnej stopnia wojewódzkiego do spraw
zdrowia i opieki społecznej . Pomoc ta może być udzielona
w stosunku do kredytu , którego wysokość nie przekracza
70% wartości pojazdu .

Poz. 1 54 i 1 55

4. Pomoc, o której mowa w ust. 3, jest udzielaną
osobom, które po dniu 31 lipca 1989 r. zaciągnęły kredyt
komercyjny, pod warunkiem że część należna kredytu ulegnie konwersji na kredyt objęty pomocą ze środków budżeto
wych z datą od dnia obowiązywania tego rozporządzenia , na
wniosek osoby zainteresowanej.
§ 3. 1. Kredytobiorcom udziela się pomocy ze środków
budżetu

centralnego w spłacie należnego bankom oprocentowania od kredytów zaciągniętych w 1990 r. na zakup
środków obrotowych do produkcji rolnej, jeżeli kredyt jest
udzielany na 9 lub 6 miesięcy według stałej stopy procentowej. a jego wysokość nie przekracza 10 mln zł .
2. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi
40% należnego bankom oprocentowania, lecz nie więcej niż :
1) 20% wartości udzielanego kredytu na okres 9 miesięcy.
2) 16% wartości udzielanego kredytu na okres 6 miesięcy.
3. Przepis § 1 ust. 3 stosuje się
łączne rozmiary kredytów, o których
mogą przekroczyć 900 mld zł.

odpowiednio, z tym że
mowa w ust. 1 i 2, nie

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia z

mocą

od dnia 1 stycznia 1990 r.
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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z dnia 10 kwietnia 1990 r.

w sprawie utworzenia Poleskiego Parku Narodowego.
Na podstawie art. 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 kwietnia 1949 r. o ochron ie przyrody (Dz. U. Nr 25,
poz. 180 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co
następuje :

§ 1. Tworzy się Poleski Park Narodowy o obszarze
4813,35 ha, zwany dalej "Parkiem", położony w wojewódz twie chełmskim (4621 ,52 ha ) i województwie lubelskim
(191,83 ha) .
§ 2. 1. W skład Parku wchodzą następujące obszary:

1) grunty i wody położone w granicach administracyjnych
województwa chełmskiego , gminy Stary Brus, wsi Stary
Brus, o powierzchni 122,65 ha :
a) znajdujące s i ę w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu
Inwestycji Rolniczych w Chełmie, oznaczone jako
działka nr 1811,
b) należące do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Lublinie, oznaczone jako dz i ałki nr 1716,
1717, 1720-1724,1778- 1782,
2) grunty i wody położone w granicach admin istracyjnych
województwa chełmskiego, gminy Sosnowica, wsi Lipniak, o powierzchni 46,51 ha:
a) należące do Państwowego Gospodarstwa Rolnego
w Zienkach, oznaczone jako działka nr 133,
b) należące do Państwowego Funduszu Ziemi, oznaczone jako działka nr 120,
c) należące do wspólnoty gruntowej wsi , oznaczone
jako działka nr 142,
d) nie stanowiące własności państwowej. oznaczone
jako działki nr 117- 119, 121,122,125-127,129,
130, 132, 134, 135, 138-141 , 144-146, 147/ 1,
147/ 2, 149-153,
3) grunty i wody położone w granicach administracyjnych
województwa chełmskiego, gminy Urszulin, wsi Zału 
cze Stare, o powierzchni 112,57 ha :
a) należące do Państwowego Funduszu Ziemi, oznaczone jako działki nr 70, 164, 171 , 178, 184/ 2, 185/ 2,
187, 192, 205/ 1, 618/ 3,

b) nie stanowiące własności państwowej. oznaczone
jako działki nr 71 , 73, 166-174, 176, 177,
179-183, 186, 189-1 91 , 193, 200-204,
207-214, 216, 618/ 2, 618/4,
4) grunty i wody położone w granicach administracyjnych
województwa chełmskiego, gminy Urszulin, wsi Olszowo, o powierzchni 116,96 ha :
a) należące do Państwowego Funduszu Ziemi, oznaczone jako działki nr 20, 21, 34/ 1,
b) znajdujące s i ę w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu
Inwestycji Rolniczych w Chełmie, oznaczone jako
działki nr 38/ 2, 39/ 2, 40/ 2, 41 / 2, 43/ 2, 44/ 2, 45/ 2,
46/ 2,
c) nie stanowiące własności państwowej. oznaczone
jako działki nr 1- 8, 10-16, 22-26, 27/ 1, 27/ 2, 30,
34/ 2, 35, 37, 38, 39/ 1 , 41 / 1, 43/ 1 , 45/ 1 , 46/ 1, 47, 48,
49/ 1, 49/ 2,
5) grunty i wody położone w granicach administracyjnych
województwa chełmskiego , gminy Urszulin, wsi Zawadówka, o powierzchni 333,22 ha:
a) należące do Państwowego Funduszu Ziemi, oznaczone jako działki nr 1, 4/ 2, 17, 18, 28, 29, 31-33,
40, 47, 88, 133, 138, 269, 270/ 1, 270/ 2, 270/ 3,
270/ 4, 270/ 5, 270/ 6, 27017, 270/ 8, 270/ 9, 270/ 10,
270/ 11, 270/ 12, 270/ 13, 270/ 14, 270/ 1 5, 270/ 16,
270/ 17, 273, 276/ 1, 276/ 3, 276/ 6, 281 / 1, 281 / 2,
282/ 1, 282/ 2, 283,
b) znajdujące się w zarządzie urzędu gminy, oznaczone
jako działki nr 91 i 92,
c) należące do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Lublinie jezioro Łukie , oznaczone jako
działka nr 1a,
d) znajdujące się w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu
Inwestycji Rolniczych w Chełmie, oznaczone jako
działki nr 5a-1 3a,
e) nie stanowiące własności państwowej. oznaczone
jako działki nr 2-4, 4a/ 2, 5-9, 12-16, 19-27, 30,
34-39,41,42,45,46, 48-53,73,86,126, 127,
131 , 137, 271, 272, 274, 275, 276/ 2, 276/ 4, 276/ 5,

