
Dziennik Ustaw Nr 5 - 51 Poz. 31 i 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Samochody osobowe A 3.000 8.000 17.000 25.000 34.000 25.000 309.000 
powyżej 1250 do 1500 cm 3 

B 4.000 11.000 35.000 53.000 70.000 53.000 653.000 

4 Samochody osobowe A 3.000 8.000 24.000 36.000 48.000 36.000 444.000 
powyżej 1500 cm3 

*) 

4.000 11.000 B 47.000 70.000 94.000 70.000 864.000 

5 Przyczepy kempingowe A 2.000 4.000 7.000 11.000 14.000 11 .000 135.000 

B 3.000 6.000 13.000 20.000 27.000 20.000 247.000 

6 Motorowery, motocykle do A 1.000 3.000 4.000 6.000 7.000 6.000 73.000 
200 cm 3

, przyczepy 
o ładownoścI do 400 kg B 2.000 4.000 5.000 6.000 8.000 6.000 74.000 

7 Motocykle powyżej 200 cm3
, A 2.000 4.000 6.000 9.000 12.000 9.000 111.000 

motocykle z wózkami, 
trójkołowe pojazdy B 3.000 5.000 1.000 11.000 13.000 11 . 0~0 134.000 
samochodowe 

8 Autobusy do 20 miejsc A 12.000 31 .000 37.000 66.000 87.000 66.000 813.000 
i przyczepy autobusowe 

B 20.000 52.000 74.000 112.000 148.000 112.000 1.380.000 

9 Autobusy ponad 20 miejsc A 17.000 42.000 59.000 89.000 119.000 89.000 1.098.000 

B 28.000 70.000 100.000 150.000 200.000 150.000 1.850.000 

10 Samochody ciężarowe A 10.000 24.000 33.000 49.000 66.000 49.000 605.000 
o ładowności do 2,0 t 

B 16.000 40.000 58.000 88.000 116.000 88.000 1.084.000 

11 Samochody ciężarowe A 12.000 30.000 42.000 63.000 84.000 63.000 777.000 
o ładowności powyżej 
2,0 t. ciągniki siodłowe, B 20.000 50.000 72.000 108.000 144.000 108.000 1.332.000 
balastowe i pozostałe 

12 Samochody specjalne, A 23.000 56.000 80.000 121 .000 161.000 121.000 1.492.000 
chłodnie i cysterny 

B 40.000 98.000 140.000 210.000 280.000 210.000 2.590.000 

13 Przyczepy pozostałe oraz A 5.000 14.000 19.000 28.000 38.000 28.000 346.000 
naczepy ciężarowe 

B 10.000 24.000 34.000 52.000 68.000 52.000 640.000 

*1 Z wyjątkiem samochodów marki "Warszawa", a także z silnikiem o pojemności skokowej do 1600 cm3 FSO 125p i " Polonez", dla których 
składkę ustala się według 3 pozycji taryfy. 

Objaśnienia: 

1. Składka wyrażona jest w złotych polskich. 
2. Za samochody, o których mowa w poz. 1-4, uważa się równi"eż samochody ciężarowo-osobowe; w odniesieniu do samochodów 

z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa. 
3. "A" - dotyczy pojazdów mechanicznych oraz przyczep produkowanych w państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy 

Gospodarczej . Do samochodów produkowanych w państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej zalicza 
się również samochody marek zagranicznych montowane w Polsce. 

4. "B" - dotyczy pojazdów mechanicznych oraz przyczep produkowanych w innych państwach . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 29 stycznia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych 
przedsiębiorstw państwowych od ognia. huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. 
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, 
poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 
lutego 1985 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie 
ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych 

od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych 
(Dz. U. Nr 10, poz. 39 i z 1989 r. Nr 16, poz. 87) wprowadza 
się następujące zmiany: 
1)w§1 : 

a) w ust. 1 wyrazy "ewidencyjnej wartości początkowej 
(brutto) środków trwałych , wykazanej w bilansie 
przedsiębiorstwa na koniec roku kalendarzowego 



Dziennik Ustaw Nr 5 

poprzedzającego dany okres ubezpieczenia" zastę
puje się wyrazami "wartości brutto środków trwałych 
objętych ewidencją księgową na dzień 1 stycznia 
roku ubezpieczenia", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Wartość brutto środków trwałych objętych ewi
dencją księgową przedsiębiorstwo podaje Państwo
wemu Zakładowi Ubezpieczeń, zwanemu dalej 
"PZU", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 
marca roku ubezpieczenia.", 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Przynależność przedsiębiorstwa do gałęzi bądź 
branży, stosownie do podziału taryfowego uwzględ
nionego w tabeli, wyznacza nadany mu przez Główny 
Urząd Statystyczny symbol gałęzi bądź branży według 
Klasyfikacji gospodarki narodowej (KGN).". 
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3) w § 5 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
"Na wniosek przedsiębiorstwa PZU może rozłożyć składkę 
na dwie równe raty, przy czym druga rata składki powinna 
być opłacona w terminie do dnia 30 września.", 

4) w tabeli stawek taryfowych, stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia, w rubryce 4 wyrazy "Stawka taryfowa 
w %." zastępuje się wyrazami "Stawka taryfowa w pro
milach (%0)". 

§ 2. Nadpłacone w 1989 r. kwoty składek, wynikłe 
z zastosowania stawki taryfowej określonej w procentach 
(%) zamiast w promilach (%0), podlegają zwrotowi bądź 
zaliczeniu na poczet przyszłej składki. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. M . Dąbrowski 

33 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 13 stycznia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb 
wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie 

wytrzeźwień lub w jednostce Milicji Obywatelskiej. 

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 
184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz 
w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. 
o zmianach w organizacji "oraz zakresie działania niektórych 
naczelnych i centralnych organów administracji państwowej 
(Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 oraz 
z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 
i 434) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. 
w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, 

organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz 
opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie 
wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 
25, poz. 109, z 1988 r. Nr 8, poz. 64 i z 1989 r. Nr 49, poz. 
285) w § 21 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w ust. 2 kwotę ,,12.000 zł" zastępuje się kwotą 

,,60.000 zł", 
2) w ust. 3 kwotę ,,3.000 zł" zastępuje się kwotą 

,,15.000 zł" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Kosiniak-Kamysz 

P.T. Prenumeratorzy 
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 

w związku ze wzrostem cen papieru, kosztów druku i opiat pocztowych aktualna cena prenumeraty od 1 stycznia 1990 r. 
wynosi : 

Dziennika Ustaw - 97.750 zł. 
Monitora Polskiego - 54.400 zł . 

O wysokości dopłaty należnej od każdego z naszych odbiorców zawiadomimy odrębnie. 
Mamy nadzieję, że P.T. Prenumeratorzy zainteresowani dalszym otrzymywaniem wymienionych wydawnictw przyjmą ze 

zrozumieniem prośbę o dopłatę do uiszczonej wcześniej przedpłaty i dokonają tej dopłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
indywidualnego zawiadomienia. 

Prenumeratorom, którzy nie wniosą dopłaty , zwracane będą dokonane przedpłaty po potrąceniu należności za wysłane edycje. 
Wyliczone przez nas kwoty prosimy wplacać na konto bankowe Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym 

Banku Polskim, Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11. z adnotacją "dopłata do prenumeraty". 
Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów. ul. Powsińska 69/11 , 00-979 Warszawa P-1. 

Spóin ione wpłaty na prenumeratę w 1990 r. będą przyjmowane tyłka do 30 czerwca br. Egzempłarze załegłe w ramach prenumeraty będą wysyłane z opóinieniem w stosunku do ich 
wydania i za przesyłkę będą pobierane dodatkowe opłaty, których wysokość zostanie podana w informacji załączonej do paczki z wydawnictwami. Prenumerata jest realizowana na 
podstawie przedp/aty. Wp/ata powinna być dokonana " przelewem-zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Połskim , Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11 . Druki "przelewów-zamówień" lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po 
uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowan ia pisemnie lub telefonicznie do Wydzialu Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Na dowodzie wpłaty nałeży podać pełną nazwę instytucji 
(nazwi.sko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu 

Rady Ministrów. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydzialu Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 
69/71, 00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnugo kolejnego numeru. 
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