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Dziennik Ustaw Nr 42

619 -

Poz. 246, 247 i 248
Załącznik

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. (poz.246)

STAWKI KAR PIENIĘŻNYCH ZA ZNISZCZENIE LUB USUWANIE DRZEW ORAZ ZNISZCZENIE ZIELENI
Lp.

Stawki jednostkowe w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa
mierzonego na wysokości ścięcia przy obwodzie

Rodzaje i gatunek (odmiana) drzew

do 25 cm 26-50 cm

51101- 100 cm -200 cm

powyżej

200 cm

Topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba,
grochodrzew

19440

38880

77600

103680

84240

Klon (pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące),
kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna,
daglezja, choina, modrzew, brzoza gruczołkowata
i omszona

51840

97200

194400

194400

194400

3

Dąb, grab, buk, lipa, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące)
gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy i wiśni,
orzech, leszczyna turecka, brzoza (gatunki i odmiany
pozostałe), jodła zwyczajna, świerk (gatunki i odmiany
pozostałe), żywotnik, platan klonolistny, wiąz

129600

324000

648000

972000 1296000

4

Jodła

648000

972000

38880

38880

1
2

5

(pozostałe

gatunki i odmiany), tulipanowiec,
magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik
Inne drzewa owocowe

Rodzaje zieleni

1296000 1944000 2592000
64800
25920
38880

Stawki jednostkowe kar pieniężnych
za 1 m2 w zł

216000
43200
432000

Krzewy
Trawniki
Kwietniki
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 czerwca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia
Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się ,

1989 r. co

następuje :

§ 1. W załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ceł na towary
przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 75, poz. 448 oraz z 1990 r.
Nr 19, poz. 113 i Nr 31, poz. 183) w wykazie państw

ceł

na towary

przywożone

z zagranicy.

stosujących do towarów pochodzenia
największego uprzywilejowania po poz.

polskiego klauzulę
65 dodaje się poz.

66 w brzmieniu :
,,66. Tajwan" .
§ 2.
szenia .

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło-

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 czerwca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia
1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
Nr 3, poz. 12, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, poz. 443) zarządza się,
co

następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych
za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad
i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny

środków trwałych

(Dz. U. Nr 72, poz. 422) w § 13 w ust. 2
w zdaniu drugim kropkę na końcu zdania zastępuje się
przecinkiem i dodaje się wyrazy "z tym że przeliczeń tych
dokonuje się po raz pierwszy według stanu na dzień 31
grudnia 1990 r."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

