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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 grudnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat 
za wodę i wprowadzanie ścieków. 

Na podstawie art. 107 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 
24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, 
poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, 
z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grud
nia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę 
i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadza
nie ścieków (Dz. U. Nr 47, poz. 234, z 1989 r. Nr 4, poz. 25 

i z 1990 r. Nr 22, poz. 131) w § 11 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w ust. 2: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy " w wysokości 10%", 

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "w wysokości 

15%", 

2) skreśla się ust. 5. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 grudnia 1990 r. 

w sprawie określenia współczynnika korekty dla zwiększenia normy wypłat nagród premii z zysku 
bilansowego za 1990 r. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 grudnia 
1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. 
(Dz. U. Nr 74, poz. 438 oraz z 1990 r. Nr 13, poz. 82 i Nr 56, 
poz. 324) , zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje : 

§ 1. Współczynnik korekty, o którym mowa wart. 6 
ust. 2 ustawy, ustala się w wysokości 20,0. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do ustalenia normy wypłat nagród 
i premii z zysku bilansowego za 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 grudnia 1990 r. 

w sprawie przeniesienia dotacji przedmiotowych między częściami budżetu centralnego w 1990 r. 

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy budżetowej 
na rok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 82 
i Nr 71, poz. 417) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się o kwotę 90 mld zł dotacje przed
miotowe w części 13 - Ministerstwo Przemysłu, określone 
w załączniku nr 1 do ustawy budżetowej "la rok 1990, 
zmienione uchwałą nr 96/90 Rady Ministrów z dnia Z9 
czerwca 1990 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach 
budżetu centralnego na 1990 r. 

§ 2. Zwiększa się o kwotę 90 mld zł dotacje przed
miotowe w części 21 ~ Ministerstwo Transportu i Gospoda
rki Morskiej, określone w załączniku nr 1 do ustawy budżeto
wej na rok 1990, zmienione uchwałą nr 96/90 Rady Minist
rów z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie zmian w dochodach 
i wydatkach budżetu centralnego na 1990 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo 


