
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 lutego 1990 r. 

TREŚC: 

Poz.: 
ROZPO RZĄDZEN lA RADY M I N ISTRÓW: 

69 - z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków 
budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych do dnia 
31 grudnia 1989 r. 117 

70 - z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r. 118 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

71 - Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy 
za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby 
wojskowej 118 

72 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie niektórych opłat 
oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie 119 

73 - Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 
30 stycznia 1990 r. w sprawie określenia rodzajów osiągnięć naukowych i technicznych, których 
wdrażanie uprawnia do ulg w podatku dochodowym 122 

O BWI ESZCZEN lA: 

74 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 stycznia 
1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości 122 

75 - Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1990 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału 
inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji 122 

69 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 lutego 1990 r. 

Nr 11 

w sprawie zakresu. zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie 
części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 1989 r. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. 
Nr 74, poz. 440) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zapewnia się kredytobiorcom pomoc ze środ
ków budżetowych w spłacie należnego bankom oprocen
towania od kredytów zaciągniętych na warunkach preferen
cyjnych do dnia 31 grudnia 1989 r. na: 

1) finansowanie budownictwa mieszkaniowego, 

2) wdrażanie postępu biologicznego w rolnictwie, 

3) zakup ziemi na cele rolnicze oraz nakłady inwestycyjne 
na jej zagospodarowanie przez rolników indywidual
nych w okresie 5 lat od daty jej nabycia, 

4) zakup wózków inwalidzkich, samochodów dla inwali
dów i osób opiekujących się inwalidami oraz osobami 
niepełnosprawnymi. 

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 i 4 - w wysoko
ści 32%, 

2) kredytów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 - w wysoko
ści 20%. 

3. Pomoc. o której mowa w ust. 1, nie dotyczy kredytów 
podlegających w pełni umorzeniu ze środków budżetowych 
na podstawie odrębnych przepisów. 

4. 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 zaintereso
wanymi bankami. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 




