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ROZPORZĄDZENIE ,RADY MINISTROW 

z dnia 18 listopada 1968 r. 

o zmianie rozporządzenia w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych 
oraz innych urządzeń komunalnych. 

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy- z dnia 14 lipca 
1961 r. o g,ospodarce terenami w miast·ach i osiedlach (Dz. U. 
z 19t11 r. Nr 32, poz. 1'59 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
1962 r. w s,prawie pokrywania kosztów pierwszego urządlze

nia ulic i p laców 'komunikacyjnych oraz innych urządzeń 
komunalnych {Dz. U. z 1962 r. Nr 46, poz. 223 braz z 1965 r. 
Nr " 35, poz. 225) wprowadza się następuj ące zmiany: ' 

l} § 2 .otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Wysokość k·osztów pierwszego urządzenia ulic 

'i placów komilnikacy jnych oraz c zęści kosztów in
nych urząDzeń kom unalnych, jeżeli zaspokajają 

one potrzeby gospodarstwa domowego, wynosi 
25-krotność o.dp.o wiednich stawek opła t za te urzą-

, dzeni'a przewidzian ych w cenniku (§ 1). Jeżeli 

' urządzenia komUńalne służą do zasp okojenia 
również i.nnych potrzeb (np. przemysłowych), wy
sokość tych k osztów wynosi do 5C-krotności tych 
stawek. Pr ży obliczaniu , kosztów pierws,reg·o urzą

dzenia ulic i placów przyjmuje s i ę stawki prze
widzi.ane w cenniku za urządzenie dróg i dojaz
dówo nawierzchni utward.zonej."i 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Ustalenie ~ysokości kosztów według zasad ·określo

nych w § 2 następuje od -obsrzaru odpowiadającego 
powierzchni działki n·ormatywnej zabudowanej lub 
przeznaczGnej pod zabudowę na cele mieszkalne lub 
usług,owe, jednak najwyżej . zapowie'rzchnię do 
500 m2."; 

3) w § 4 ust. 1 po wyrazach "użylkowa,nych nagospodar
stwa rolne" skreśla się wyra zy "warzywnicze lub ogrod
nicze"; 

4) w § 5 ust. 2 po wyrazach "urządzeni'a Komunalnego" 
d.odaje się wyrazy "nie później jednak niź po upływie 
roku od powstania warunków d·o podłączenia . Niewy
kGnanie zlecenia dot yczące go podłącz enia nieruchomo
śc i . do określonego unądz6nia komunalneg·o, udzielone~ 

go przed upływetn roku jedn ostce pań'stwowej, zwalnia 
właściciela od obow i ązku ponośzenia opłat dp dnia wy
konania tego z:ece-uia."; 

5) w § 8: 
a) w ust. 2 po wyrazach ".oplaty roczne" · dodaje ' się 

wyrazy "organ do spraw .gospodarki komunalnej 
i mieszkaniowej", 

. p) dodaje się u~t. 4 w brzmieniu: 
,,4. Organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszka

nio\vej prezydium rady narodowej miasta Juhosie
dla może obniżyć w granicach do 50% wysokość kosz
tów określonych w § 2, pobieranych w ·formie 
opłat roc żnych od właścicieli terenów, którym sy
tuacja majątkowa utrudnia płacenie opłat r·ocznych 
w pełnej wysokości (renciści, inwalidzi it.p.)."; ' . 

6) w § 1~ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Osobom fizycznym, ktÓre jako właściciele terenu 

,przyczyniły się d,o wybudowania określonego urzą-

, dzenia k omunalnego własnymiśrodka~i finansowy
~i bądź wkład(>m rzecz.owym lub własną pracą w 
czynie społecznym,zalicza się te . środki (wartość 
wkładu rzecZQweg·o pracy) na poczet należności 

z tytułu pokrycia kosztów budowy ., ckreś:onego 
urząQzen i a komunalnego". 

§ 2. , Zasady ustalania kosztów pierwsze.g.o urządzenia 

ulic i placów określone w niniejszym roz,porządzeniu mają 

zastosowanie .do kosztów orzeczonych po dniu wejścia w 
życierozpmządzenia oraz do opłat rocznych j- które staną 

się wymagalne po dniu wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 3. Minist~r Gospodarki Komunalnej ' oglosi w Dzien
niku Ustaw Jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 1962 r. vi sprawie pokrywania kosztów pierw
szego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych' oraz in
n ych urzą.ctzeń komUJlla lnych (Dz. U . Nr 46, poz. 223 oraz 
z 1965 r. Nr 35, poz~ 225) z uwzględnieniein zmian wynika
jących z przepisów ogloszonych przed dniem wydania jedn.o
litego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragra
fów, ąątępów i punktów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogIo-
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 20 listopada 1968 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. 

Na podstawie art. 32 ustaw y z dnia 10 lipca 1952 r. 
o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. ' z 19tH r. Nr 35, 
poz. 182) zar ządza się, co następuje: . 

§ 1. . W rozporządzeniu Rad y Ministrów z dnia 13 lipca 
1957 r. w sprawi'e obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 46. poz. 316 i z 1 ~66 r. Nr 25, poz. 152) wpro
wadza się · nas tępujące zmiany: 
1) w § 26 sk r eśla się wyra zy ,.Ziem z:achodnich i p ołudnio

wej części województwa rzeszowskiego"; 

2) w załączniku nr 3 "Wy.kaz województw r p.owiatówko
nystających z ulgowego obciążenia obowiązkowymi do

i stawami": 
a) w pkt 1 wyrazy ,ipowiat .trzdanecki" zastępuje się 

wyrpzami ,;Powiaty: międzychodzki, trzcianecki", 

b) w pkt 2 po ' wyrazie "ełcki" dodaje się wyrazy "oraz 
z powiatu grajewskiego gr,omada Prostki, osiedle 
Prostki, ' ws ie Marchewki Kurczątki w gromadzie 
,Grajewo", 


