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gospodarki narodowej oraz standardowej powierzchni
użytkowej mieszkania, kt6ra wynosi 60 m 2 , i jest ogła
szany co kwartał przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na podstawie informacji Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości tego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

5) w przypadku kredytów na budownictwo indywidualne
. kwota, o której mowa w pkt 1, jest ustalana w kwocie
nie niższej niż 25% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy, jednak nie mniejszej niż
iloczyn powierzchni użytkowej budynku oraz normatywu i nie mniejszej niż miesięczna rata kapitałowa; kwotę
tę ustala się na podstawie kwartalnego oświadczenia
. kredytobiorcy o miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego, składanego do końca miesiąca poprzedzającego kolejne kwartały roku,
6) gdy miesięczne obciążenie spłatą odsetek i rat kapitało
wych przekracza 25% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy (członka spółdziel
ni mieszkaniowej), kwota, o której mowa w pkt
1 i 5, może być ustalona indywidualnie w wysokości
25% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego,
nie mniejszej jednak niż miesięczna rata kapitałowa;
kwotę tę ustala się na podstawie kwartalnego oświad
czenia kredytobiorcy (członka spółdzielni mieszkanio wej) o miesięcznych dochodach gospodarstwa domowego, składanego do końca miesiąca poprzedzającego

Poz. 11 8 i 11 9
kolejne kwartały roku, potwierdzonego przez ośrodek
pomocy społecznej właściwy terytorialnie dla miejsca
zamieszkania kredytobiorcy (członka spółdzielni mieszkaniowej) .

§ 3. Wykupienie odsetek skapitalizowanych przez banki
na zasadach określonych w § 2 następuje w wysokości :
1) 100% należnośCi banku z tytułu skapitalizowanych odsetek od kredytów przyznanych na inwestycje, których
realizacja została zakończona ,
należności banków z tytułu skapitalizowanych
odsetek od kredytów przyznanych na inwestycje w trakcie realizacji, do wysokości przewidzianej w ustawie
budżetowej na rok 1991 .

2) 40%

§ 4. Sposób rozliczeń wynikających z tytułu wykupienia
skapitalizowanych odsetek oraz upoważnienie do przyjmowania od kredytobiorców należności z tytułu wykupienia
skapitalizowanych odsetek określa umowa zawarta przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Mi nistra Finansów z Prezesem Narodowego Banku Polskiego
działającym w imieniu zainteresowanych banków.
Rozporządzenie

§ 5.
nia z

mocą

wchodzi w życie z dniem
od dnia 1 stycznia 1991 r.

ogłosze 
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z dnia 26 marca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie kosztów

Na podstawie art. XIII ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 117 i z 1985 r. Nr 23,
poz. 100) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 wrześ
nia 1986 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. Nr 33, poz. 162, z 1988 r. Nr 16, poz.
116 i z 1990 r. Nr 28, poz. 163) wprowadza się następujące
zmiany:

postępowania

b) w ust. 4 wyrazy" 15.000

,,30.000
2) w § 2
karę

-

-

w pkt 1 pod lit. b) wyrazy" 10.000 zł" zastępuje
się wyrazami ,,20.000 zł" , a wyrazy ,,5.000 zł"
- wyrazami ,,10.000 zł",
w pkt 2 wyrazy" 1 5.000 zł" zastępuje się wyrazami ,,30.000 zł" ,

wyrazami

skreśla się

aresztu lub

wyrazy "w której orzeczono zasadniczą
karę ograniczenia wolności " ,

postępowania przyna rzecz budżetu państwa w częściach
obejmujących odpowiednio Ministerstwa Sprawiedliwości, Transportu i Gospodarki Morskiej
oraz Wyższy Urząd Górniczy - w zależności od
usytuowania kolegium.",
padają

a) w ust. 1:
na początku zdania wyrazy "przy terenowych
organach administracji państwowej" zastępuje
się wyrazami "przy sądach rejonowych",
w pkt 1 pod lit. a) wyrazy ,,5.000 zł" zastępuje się
wyrazami" 10.000 zł" ,

zł" zastępuje się

zł" ,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3 . Należności z tytułu kosztów

1)w § 1:
-

w sprawach o wykroczenia.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:
s i ę odpowiednio w postępo
waniu wyjaśniającym prowadzonym przez kom isje do spraw orzecznictwa działające przy Ministrze Transportu i Gospodarki Morskiej i przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego."

,,§ 5. Przepisy § 4 stosuje

§ 2.
od dnia

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni

ogłoszenia .
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