
·Dzienni.k Ustaw Nr 31 - 311 ----------------------------------
§ 2. Minister Gospodarki Kamunałn-ej ogłosi w Dzienni

ku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia R<ldy Ministrów 
z dnia 31 maja 1962 r. w spr.awie przekazywania terenów w' 
miastach.J osiedlach (Dz. U. z 1962 r .. Nr 25, poz. 159 i z 1966 r. 
Nr 2,poz. 7) żuwr,g~dnieniem zmian wynikaj-ąqr,ch z ' prze: 
pisów ogłoszonych przed dniem wydania jBdnoHte90 tekstu 
i :z zastosowaniem ciąglej numeracji paragr,a{ów, ustę;pów 
i punktów. 

/ 

/ 
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§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza s i ę Prezesowi 
Rady Ministr.ów, Ministrowi Gospodarki Komunalnej., Mini
strowi Finansów i innym zainteresowanym ministrom. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia,z tyfn że obowiązek jednostek państwowych do ponosze
nia opłat rocznych z tytułu użytkowania terenów powstaje 
z dnIem l styc2Jlia 1969 r., chociażby teren zosŁał objęty 

przed tym terminem. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jawszewicz 
. " Wic:e~rezes Rady Ministrów 
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ROZPORZĄDzENiE RADY MINISTRÓW 

oz dnia 12 sierpnia 1968 I. 

, " w spr.awte pokrywwa wydBtkóW na zaopatrzenie emerytalne niektórych osób. 

Na pOdstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r., o funduszll emerytalnym{Dz. U. Nr 3. poz .. 7) zarzą

dza si~, C1OJl8stępuJe; 

, § 1. Wydatki 113 pieniężne świadc,zen:ia emerytalne .osób 
,Uprawnionych do ich otrzymywani. na P odstaw.ie przepi
sów: 

,1) ustawy z dni,! 13 grudnia .1951 T. o uopatrzeniu e'mery
_ taJnym ' i:ołnierzy żaw.odowydi i nadterminowych oraz 

ich rodzin , (Dz. U. :z 1963 r. Nr SS, ' pOL 299). 
2) ustawy z dnia 23 stycznia Hł68 r. o zaopatrzeniu inwd

lidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
Nr 3, poz. 11); 

3) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 t. o zaopatrzeniu eme
, rytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywate1skiej oraz 

ich rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70), 
4) ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o SłużbieWięzlennej 

(Dz. U. Nr 69, poz. 436). 
5) ustawy 'Z dnia 28 czerwca 1962 r. o 21lopatrzeniu eme

rytalnym cr;!.onków r.olniczycb spółdzielni produkcyj
nych, ich domowników ora'l ich I<ldzin (Dz. U. z 1%6 r., 
,Nr 1. poz. 1), . 

6) ustawy' z dnia 24 stycznia 1968 r.O: , reńtacn i innych 
świadczeniach dla rolników .przekazujćjcych nieruchomo
ści rolne na własność Państwa (Dz. U. Nr 3,p02. 15) 
oraz w związku z art. 20 ust. 3 tej ustawy również 
ustawy z dni.a 2S czerwca 1962 r.o przejmowaniu nie~ 
kt6ry{;h ,;n;ieruchomośd rolnych w zagospądatowanie hlb 
na własn'ość Panstwaora.ż , o zaopatrzeniu emerytalnym 
właścicielI tych nIeruchomości i ich roGzin (Dz. U. Nr 38, 
poz. i66) 

pokrywane .są w formie dotacji z budżetu centralnego dla 
fundus'Zuemerytalnegl? I 

§ 2. Podstawą do prźekazywania dot.acJi są sprawozda
nia kwa.r1alne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ' 'Z dokona
nych wypłat na świ.adczenia emerytalne. 

', § 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się ' Ministrowi 
Finansów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie ~ dniemogłosze

nia z mocćj od dnia 1 stycznia 1968 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P.Jaroszewicz 
Wiceprezes Rady Ministrów. 

ROZPOIlZĄDZENIE RADY MINISTRÓW' 

1: dnia 12 sierpnia 1968 r. 

w sprawie ustroju, zakresu cłzialanlakoń1tsjl lekarskich do spraw lnwalidttw.a I utrudnienIa, trybu odwoławc:r;ego or.az 
nadzoru nad dzialalnośclą tych komisji. 

Na p'odstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracow
ników i ich rodzin (Dz. U. Nr -,3, pOl:. 6) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. "Komisje lekarskie do spraw inwaHdzlwa i zatmd- ' 
nienia, zwane dalej,.komisjami lekarskimi", działają przy ' 
.oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ' jako komtsje ' 
lekarskie obwodowe i wojewódzkie. ' 


