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§ 1. Podwyższa się górne granice stawek kwoto
wych: 

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, z 1992 r. Nr 21, 
poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, 
poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, 
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780 
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "usta
wą" : 

a) w pkt 1 do 0,38 zł, 

b) w pkt 2 do 13,47 zł, 

c) w pkt 3 do 6,26 zł, 

d) w pkt 4 do 4,49 zł, 

e) w pkt 6 do 0,46 zł, 

f) w pkt 7 w lit. a) do 0,03 zł, 

g) w pkt 7 w lit. b) do 2,61 zł, 

h) w pkt 7 w lit. c) do 0,06 zł, 

2) określone w art. 10 ustawy: 

a) w pkt 1 do 1952,53 zł, 

b) w pkt 2 do 1509,79 zł, 

3) określone wart. 14 pkt 1 ustawy do 29,77 zł, 

4) określone wart. 19 pkt 1 ustawy: 

a) w lit. a) do 448,61 zł, 

b) w lit. b) do 1,23 zł, 

c) w lit. c) do 149,68 zł. 

§ 2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. traci moc rozporzą
dzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 143, 
poz. 956). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia i ma zastosowanie na rok podatkowy 1999. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 24 listopada 1998 r. 

w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia orga
nizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerw
ca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wykaz bibliotek, których zbiory w całości lub 
w części tworzą narodowy zasób biblioteczny, zwany 
dalej "zasobem", określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Organizacja zasobu zapewnia w szczególności: 

1) optymalne warunki gromadzenia oraz zachowania 
podstawowego zbioru publikowanych i rękopi 
śmiennych dokumentów bibliotecznych wytwo
rzonych przez Polaków lub dotyczących Polski, 
przechowywanych w bibliotekach polskich, oraz 
dokumentacji o polonikach przechowywanych 
w bibliotekach zagranicznych, 

2) prowadzenie pełnej dokumentacji zasobu, 

3) prowadzenie i upowszechnianie systemu informa
cji o zbiorach zasobu, 

4) szczególną ochronę i konserwację materiałów bi
bliotecznych wchodzących w skład zasobu. 

§ 3. 1. W celu współdziałania w ramach przedsię
wzięć związanych z organizacją zasobu Minister Kultu
ry i Sztuki powołuje, na okres czteroletniej kadencji, 
Radę do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego, 
zwaną dalej "Radą" . 

2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. 

3. W skład Rady wchodzą po jednym przedstawi
cielu: 

1) Biblioteki Narodowej, 

2) Biblioteki Jagiellońskiej, 

3) Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 

4) Krajowej Rady Bibliotecznej, 

5) Ministra Kultury i Sztuki, 

6) Ministra Edukacji Narodowej, 

7) Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, 






