
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 grudnia 1990 r. 

TREŚĆ: 
Poz. : 

ROZPO RZĄDZEN lA RADY M I NISTROW: ; 

609 - z dnia 3 grudnia 1990 r. zm ieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustaw 
o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do 
przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla 
potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek 
organizacyjnych innych przedsiębiorstw 1189 

510 - z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzen ie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku 
Narodowego 1190 

511 - z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska i wprowadzanie w nim zmian 1191 

512 - z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania 
kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska 1196 

513 - z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód 
i urządzeń wodnych 1197 

514 - z dnia 11 grudnia 1990 r. zm ieniające rozporządzenie w sprawie kar pieniężnych za naruszanie 
warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi 1198 

R OZ PO RZĄDZ E N lA: 

615 - Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie 
zryczałtowan ia podatków obrotowego i dochodowego 11 99 

616 - Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów 1199 

509 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 grudnia 1990 r. 

Nr 88 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustawo przedsiębiorstwach państwowych oraz 
o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących 
w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do 

wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 
1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. 
Nr 35, poz. 201, z 1989 r. Nr 1 O, poz. 57 i Nr 20, poz. 107 oraz 
z 1990 r. Nr 17, poz. 99 i Nr 51, poz.298) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębior
stwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123, z 1986 r. Nr 17, 
poz. 88, z 1987 r. Nr 33, poz. 181 , z 1989 r. Nr 10, poz. 57 
i z 1990 r. Nr 17, poz. 99) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lis
topada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania ustawo przed
siębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi 

przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państ-

wowych wykonujących w całości lub w przeważającej części 
zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa. 
a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyj
nych innych przedsiębiorstw (Dz. U. z 1982 r. Nr 1. poz. 3. 
z 1984 r. Nr 10. poz. 41. z 1987 r. Nr 7, poz. 39 i Nr 37. poz. 
213 oraz z 1988 r. Nr 10. poz. 74). w § 1 w ust. 2-4 wyrazy 
" Komitet Przemysłu Obronnego Rady Ministrów" oraz 
"Przewodniczący Komitetu Przemysłu Obronnego Rady Mi
nistrów" zastępuje się wyrazami "Minister Przemysłu 

- Przewodniczący Rady Przemysłu Obronnego". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki, 


