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d) o ładowności powyżej 1,0 t do 
5 t włącznie 

e) o ładowności powyżej 5 t do 20 t 
włącznie 

f) o ładowności powyżej 20 t 
g) pozostałych 

354.000 zł, 

540.000 zł, 

918.000 zł, 

768.000 zł, 

12) od łodzi motorowych oraz jachtów z silnikiem o pojem
ności skokowej: 
a) powyżej 200 cm 3 do 1.000 cm3 

włącznie 

b) powyżej 1.000 cm 3 

354.000 zł, 

768.000 zł, 

13) od promów 216.000 zł, 

14) od łodzi służących do zarobkowego prze-
wozu towarów i osób 768.000 zł. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transpor
towych (Dz. U. Nr 22, poz. 93). 

§ 3 . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1993 r. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 grudnia 1992 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 
101 , poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. Podwyższa się górne granice stawek kwotowych: 

1) określone wart. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 
i Nr 101, poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86), zwanej 
dalej "ustawą": 
a) w pkt 1 do 
b) w pkt 2 do 
c) w pkt 3 do 
d) w pkt 5 lit. a) do 
e) w pkt 5 lit. b) do 

979 zł, 

36.920 zł, 

12.325 zł, 

1.221 zł, 

122 zł, 

2) określone wart. 10 ust. 1 ustawy: 
a) w pkt 1 do 99.400 zł, 

b) w pkt 2 
c) w pkt 3 
d) w pkt 4 

do 710.000 zł, 

do 4.260.000 zł, 

do 4.970.000 zł, 

3) określonej wart. 14 pkt 1 ustawy do 97.980 zł, 

4) określone wart. 1 9 pkt 1 ustawy: 
a) w lit. a) do 1.476.800 zł, 

b) w lit. b) do 3.322 zł, 

c) w lit. c) do 492.740 zł. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepi
sów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 116, 
poz. 502) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1993 r. 

Minister Finansów: J. Osiatyński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 25 września 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państ
wowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbroje

nia terenu oraz za wykonanie ·wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów. 

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 
30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 
i z 1991 r. Nr 103, poz. 446) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie 
wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu 

ewidencji gruntów (Dz. U. Nr 33, poz. 196) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w§ 1: 
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) udostępnianie map i zdjęć lotniczych do wyko
nania prac geodezyjnych i kartograficznych", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Wysokość opłat podstawowych ulega zwięk

szeniu przez pomnożenie przez wskaźnik wzros
tu cen detalicznych towarów i usług konsump-


