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i Turystyki, Prezesa Wyżs'zego Urzę dium wojewódZkiej rady narodowej załącza .uzasadnienie, za- ' du Górniczego" Prezesa ' Centralne.,go mierzony skład wojewód~iej , rady .oraz Opinię ,N aczellnej .
lRady.
Urzędu Geologii oraz Prezesa Zakła
du Ubezpieczeń , Społ~c znych;
§ 10. Do zakresu działania wojewódilkiej rady uzdrowisk
6 przedstawicieli pr e zyc1iów wojewódzkich rad narodo- i wczasów pracowniczych należy wykonywanie w zakresje '
wych, woj . bydgoskiego, gdańskiego, uzdIowisk potożonych na obszarze danego wojew.ództwa za\ kosz aIi'ński e go, krakowskiego, rze- dań określonych w § 2 pkt 1-3 oraz pkt 5-6, a także wykosz owskiego i wrocławs k iego;
nywanie i'n nych zadań zleconych przez przewodnic z ą c ego
5 przedstawicieli Centralnej Rady Zwią z ków Zawod,o- !prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub przez Naczelną
wych ;
Radę .
8 przedstawicieli zarządów głównych :związków zawo~ 11\ 1. W skład wojewódzkiej rady uzdrowisk i wczadowych: 'Chemików, Górników, Hu- sów ,p racowniczych wchodzą : przewodniczący rady, zastępca
tników, MetaloWców:, Pracowników przewodniczącego, sekretarz rady oraz członkowie W ,lic zbie
Kolejowych, Pracowników Państwo- , nie przekrac zającej 10 osób.
wych I Społecznych, Pracowników
2. Przewodniczącego wojewódzkiej rady uzdrowisk
Służby Zdrowia ora,z Za.rządu Głów
d wczasów 'p racowniczych, jego zastępcę oraz' sekretarza ranego Związku NauczycieJstwa Pol- dy powiołuje 'i odw'Ołuje prezydium wojewódzkiej rady naroskiego.
dowej.
.
3. Członków w{)jewódzkiej rady uzdrowisk i wczasów
§ 4. 1. Organami Naczelnej Rady są:
pracowniczych pow.ołuje i odwołuje przewodniczący prezy1) pre,z ydium Naczelnej Rady,
dium wojewódzkiej rady .narodowej w porozumieniu z 'prze2) przewQdniczący Nac zelnej Rady,
wrodniczącym wojewÓdzkiej komisji związków zawodowych
3) sekretarz Naczelnej Rady.
2. PIEizydium Naczelnej Rady tworzą : przewodniczący spośród przedstawicieli o,r ganów i instytucji mając ych istotne
znaczenie dla prawidłowej d z iałalności i 'w zwoju uildrowisk,
Naczelnej Rady, jego trzech zastępców, sekretarz oraz trzej
ze sz~z e gólnym uwzg~dnieniem organów d,o spraw planowaczłonkowie ' , Naczelnej Rady 'powołani uchwalą Naczehiej
nia, gospodarki kiO'll1unalnej, zdrowia oraz turystyki, a także
Rady.
.
.
w10jewódzkiej komisji związkówzawOIdowych . l
§ 5. 1. Naczelna Rada, w sprawa'c h ' należących do zakre§ 12. 1. Wojewódzka rada uzdrQIWisk i wC'lJasów prasu jej dzi.ałania, \podejmuje uchwały .większ.ością głosów przy
cowniczych podejmuje uc hwały więks z ością głosów -przy
obe c:lI.OŚ ci co najmniej 3/~ członków Naczelnej- Rady. .
obecności co najmniej 112 swych czlonków.
7
•
2. Nac zelna Rada mOże u.poważnić prezydium do podej2.
Dowojewoozki
ej
rady
u
zdrowisk
i
wczasów
pracow, mowania w określ onym zakr~sie uchwał
jej imieniu.
niczych i jej przewodn.icząceg,o. stosuje się odpOWiednio prze§ 6. Pr z e·WocLniczący Naczelnej Rady może zapraSzać na
pis § 6, z tym że zapraszanie na posiedzenie wojewódzkiej
;;"''t:'1rn~j'p,;!~mi'l-r'ff'ł~''<łiłw i d e li n a cze In ych (c en tI aln yc h) or g a - ,
rady uz:drowisk i wczasów prac cH'/lliczych przedst'.l wjcieli ornów administracji pa'ństwowej nie wy mienionych w § 3 'ganów naczelnych (c entralnych) administracji państwowej
Us,t. 3, pf'zedstawicieli prezydiów woje.wódzk:ich r ad nar ódo- wymaga uprzedrnej zg'ody prżewodniczącego prezydium .wowych, instytucji nauJw wych, organi zacji społecznych i innych
jewódzkiej r ,a'Cly narodowej .
.drutytucji, któ.rych zakres d z:iałania dotyCzy spraw wzpatry§ 13. S z c zegół'Owy tryb ,p racy wojewódzkiej rady uZJdnowanych przez Nac zelną Radę · '
wisk i wc zasów pracowniczych ustal,i jej regulamin nadany
. § 7. Szczegóło'<:y tryb prac Nacz~ lnej Rady oraz zakres,
przez prezydium wojewódzJkiej rady narodowej . ,
,
działania jej organów określi regulamin , nadany przez Pre§ 14. Sekretariat wojewódzkiej 'Tra dy li'lldrowis k' 'Ii wcwzesa 'Rady Ministrów. '
sów prac owniczych pr'owadzi właściwy do spraw zdrowia or§ 8. Sekt etariat Naczelnej Rady prowadzi Mi:nis terslwo
g an prezyd itim wojewódzkiej rady narod.oweJ, który 7Ja:pe w Zdrowia i Qpieki Społecz nej, które zapew-nia Naczelnej Rania radzie o~ugę techniczną i budżetową .
'
dz ie o,bs ługę techniczną 'i budż et ową.
§ 15. W ykonanie 'To7lporządzenia porucza ~ię Prezesowi
§ 9. 1. ' Wojewódzkie rady uxdrowisk i wc zasów pracow-' Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia oj Opieki Społecznej, inll'iiczych działają przy prezydiach wojewódzkich rad narado-, n y m'! zaintereso'Wlanyrp. ministrom (kier,o wnikom urzędów cenwy ch jakoor.gany opiniodawcze i wnioskujące.
tralnych) oraz .pT ezydiOllTI wojewód.zkkh rad narodowych. .
2. Wojewódzką radę uzdrowisk i wczasów ' pracowniczych powołuje pre zydium woj e wódzkiej r,a dy narodowej po
§ .16. R o.7ipmządzenie wchodzi w ż)"Cie : z dniem o~ło
uzyskaniu zg ody R~dy Ministrów.
szen ia.
, 3. Do wniosku o w yr aż e nie 'zgody na po'Woł?lJ!1ie woje' :wód7Ikiej rady uzdwwisk i wczasów pracowniczychpre z y~ ' Prezes Rady Ministrow : J. Cyrankiewicz
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-ROZPORZĄDZENIE

z dnia 16

RADY MIN!STROW

st ~ cznia

zmieniające rozporządzenie

1968 r.

w sprawie zasad opodatkowania' podatkif-m gruntowym przychodów
rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych ł z Innych źródeł.
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Na podst awie art. 8 ust. 4 dekretu z dnia ,30 czerwca
1951 r. Q podatku grun tow ym (Dz. U. z i966 r. Nr 2, poz. 12)
zar Z ąd za si.t;, CD nas tqpuje :

osiągilnych

przez ,

§ 1. W rozporząd~eniu Rady Ministrów z· dl1ia8 Czerwca
1955 r. w sprawie zasad' opoda tk owania podatkie m , gumto- '
wym przychodów osiąganych ' p rze z r olników .z dział ó w ' spe-

,.

~

.

~~>~iiennił tJśtawi Nr' 2 .'
) c;jalnycb, z wód

zamkniętych

19 i ' z' innych

źródeł (Dż.

U.

, z 1955r. Nr 26, poz. 154, z 1958 r. Nr 62, poz. 307, z 1959 r.
Nr 61, poz. 362, z 1960 r. Nr 41, poz. 248, z 1961 r .. Nr 2,
poz. 7, z 1962 r. Nr 24, poz. 108, ,z 1963 ' r. ' Nr ;}O, poz. 173
i z l~S r. Nr 37, poz. 234) wprowadza ,się następujące zmiany:
1) w § 1:
.
.
;
Jl) w ust. ~ pkt l otrzymuje brzmienie:
,,1) uprawy roślin włóknistych (lnu, konopi itp,),
lnianki, uprawy winogron, szkółkarslwa (z wyjątkiem szkóijcatstwa drzew i krzewów owo<:o'wych oraz podkładek drzew owocowych), cllmie- larstwa, nasienńictwa roślin pastewnych i traw,
pszczelarstwa, mleczarstwa, hodowli bydła, kOIli,
owiec, trzody chlewnej i innych zwierzątużyt
kowych, hodowli, chowu i wylęgu drobiu oraz
innych ptaków i wydobywania torfu,",
b) w ust. 1 p.$t 2 wyrazy "w § 7b" zastępuje się wyr<l-\
za mi "w S 6b",
e) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Minister Finansów może na wniosek Ministra
Rolni(;twa zarządzić niedoliczanie do pódstawy
opodatkowania podatkiem · gruntowym przychodów, osiąganych z produkcji nasiennictwa wszystkich lub niektórych gatunków warzyw ·i kwiatów,
jeżeli nasiona dostarczone są na podstawie umów
jednostkom handlu uspołecznionego, a także przychodów z innych działów specjalnych, w szcze. gólności z wydobywania piasku, żwiru, kumieni itp.";
I
2) w § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzinienie:
,,5) z innych działów specjalnych nie wymienionych w
'pkt 1-4, w szczególności z uprawy wikliny, roślin
lekarskich i z innych działów specjalnych, prowadzonych bez zachowania warunków pr:zewidzianych
w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz z wydobywania piasku, żwiru, k'a mieni Hp.";
"3) . w § 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4) z innych działów specjalnych (§. 2 ust. 1 pkt 5) w wysokości . faktycznego przychodu ' osiągniętego
z tego działu specjalnego po uwzględnienill wnio'sku
komisji właściwej do spraw finansów (budżetu, podntków) gromadzkiej ' (miejskiej, dzielnicowej) rady
'n arodowej lub 'rady narodowej osiedla, podjętego na
podstawie opinii biegłych";
4) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Minister Finansów może mi wniosek Ministra Rolnictwa obniżać 0.50% przychody, obliczone we,dług
norm określonych w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, . z uprawy
kwiatów w gruncie i pod s zk łem z obszaru, z które. g6 prod\lkcję podatnik dostarczył na podstawie umów
jedąostkom handlu l1społecznionego, oraz przychody
z inn ych działów specjalnych, w szczególności z wydobywania piasku, żwiru, kamieni itp."; 5) po. § 6 dodąje się § 6a w brzmieniu:
,,§ , 6a. 1. Szkółki dr zew owocowych, krzewów oWoco,vych i podkładek drzew owocowych, prowadzone zarówno przez podatników podatku gruntowego, jak i przez osoby nie będące podatnikami tego podatku, ' uważa się za dział specjalny
gospodarstwa rolnego, z' tym że grunt zajęty
pod te szkółki podlega opodC\tkowaniu wyłącz
ńie według przepisó,( o podatku gruntowym.
2. Nie podlegają doliczeniu do ... podstawy opodatkowania gospoda.r stwa rolnego przychody osią
gane z prowadzenia szkółek drze w owocowych,
krzewów owocowych i podkładek drzew owocowych: ..
-< 1) przez rołnic ze spóld zie ln.ie produkcyjne oraz
kÓłka rolnic ze i ich ośrodki rolne; .

2) przez podatników nie wymienionych w pkt 1:<I) jeżeli zakontraktują ' ria rzecz przedsię
biorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu
Nasiennictwa Ogrodnkzego i Szkółkar
. stwa produkcję szkółkarską z całej powierzchni zajętej w gospodarstwach pod
taką produkcję i wykonają umowy kontraktacji, oz tym że w raziezakontraktowania produkcji z części powierzchni
gruntu zajętej pod taką produkcję i wykonania umowy kon.traktacji przychód
0bliezony według norm olueślonych w
ust 4 z obszaru zakontraktowanego obniża się o 50"/0, lub
,
b) jeżeli' produkują rocznie nie więcej niż
100 sztuk drzew owocowych lub 500 sztuk
krzewów owocowych albe·300 sztuk podkładek
drzew owocowych bądź łącz
nie wszystkich rodzajów 500 sztuk, pod ·
warunkiem że produkcja ta zostanie wy- "
korzystana dla założenia lub powięksZe
nia własnego sadu.
3. Podlegają doliczeniu do podstawy opodatkowania gospodarstwa rolnego przychody osiągane
z prowadzenia szkółek drzew owocowych, krze~ów owOCowych i podkładek drzew owocowych
- z wyjąOciem wymienionych w ust. 2 - _bez
względu _
powierzchnię (rozmiary produkcji)
l bez względu na to, czy na prowadzenie tych
szkółek wymagane jest zezwolenie, ' z tym że '
. przychód z prowadzenia szkółek drzew owocowych ustala się w 2 roku po zasadzeniu podkła
dek, drzew owocowych, a: przychód z prowadzenia szkO'lek krzewów owocowych i · Rodkładek
drzew owocowych - w 1 roku po ich zaprowadzeniu . .
4. Przychód ze szkółek bez względu na to, w jakinl okręgu gospodarczym i strefie ekonomicznej są one prowadzone, ustala się:
1) z każdego ara powierzchni szkółek krzewów
owocowych i· podkładek drzew owocowych
w wysokości 1.000 zł rocznie; .
2) z każdego a-ra powierzchni szkółek drzew
owocowych w wysokości 700 zł rocznie.
5. Osoby prowadzące szkółki drzew owocowych, ,
krzewów owocowych i podkładek drzew owocowych w rozmiarach podlegających opodatk9' waniu obowiązane są złożyć zeznanie do organu finansowego prezydium miejskiej . (dzielnicowej) rady narodowej lub rady narodowej osiedla albo do biura gromadzkiej rady narodowej
wł a ściwego według mi€jsca prowadzenifl szkóJ€k w terminie do dnia 30 pazdziernika roku
poprzeclzaj.ficego rok podatkowy.
,
6 . . Zeznanie (ust. 5) powinno zawierać następują. ce dane:
1) imię i nazwisko (nazwę) podatnika;
2) adres zamieszkania (siedzibę) podatnika;
3) . miejsce prowadzenia szkółki; .
4} datę zaprowadzenia )szkółki krzewów owocowych i podkładek drzew owocowych, a je" ,śli chodzi o szkółkę drzew owocowych datę zasadzenia podkładek drzewowocowych;
.
5) pOWierzchnię szkółki krzewów owocowych
i , podkładek drzew owocowych, w tym powierzchnię
szkółki- krzewów
owocowych
podkładek drzew owocowych w wieku
roku pó ich zaprowadzeniu;

'-

.""

"
;1\

':1
,,:,-,'ł

/

<O

yJ
I

• ,<

6) powierzchnię' szkólki drzew owoćowych, w
ty m powierzchnię szkólki drzew w wieku
2 lat. po zasadzeniu podkładek drze.w ow.ocowych.";
6) § 7a
7)

§"7c skreśla się;
.'
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:
,,§ 8a. Minister ' FinansóW'
porozumieniu z Ministrami
Przemysłu Spożywczego i Skupu, oraz Rolnictwa
d'kreśłi w drodze rozporządzenia zasady opodaŁ
kowania przychodów z hodowli, cho';Vu i w.~ęgu
drobiu."

w'

skreśla s~ę;

dotychczasowy § 7b oznacza się j~ko ~ 6b, z tym że w
przepisie tym:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.,
,,2. Nie podleg~ją opodatkowaniu (doliczeniu do podstawy opodatkowania gospodarstwa rolnego) przychody osiągane z uprawy pieczarek' i ich grzybni
w następujących wypadkach:
1) jeżeli powierzchnia nie przekracza 50 m!;
2) w nowo założonych pi.eczarkarniach naziemnych - przez okres 2 łat, licząc od roku pierwszegD zbioru;
3) jeżeli podat-':lik zakontraktował produkcję z całej powierzchni zajętej W gospodarstwie pod
taką uprawę ponad powierzchnię określoną w
pkt 1 i umowę kontraktacji wykona!.",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,,6. Osoby prowadzące uprawę pieczarek i ich grzybni i podlegajqcez tego tytułu podatkowi obOWią
zane sl\ złożyć zeznanie do organu finansowego
prezydium miejliik.iej (dzielnicowej) rady narodowej llib rady narodowej osiedla albo do ' biura
-gromadzkiej rady , narodowej właściwego według
miejsca prowadzenia upr<\}Vy w terminie do dnia
30 października roku poprzedzającego rok podatkowy.'!;

-

§ 2. Za rok podatkowy 1968 termin do złożenia zeznania
o prowadzeniu szkółek drzew owocowych, krzewów OW9 cowych i pod.kładek drzew owocowych oraz o prowadzeniu
uprawy pieczarek i ich grzybni przesuwa się do dnia czternastego po ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia.
§ 3. \ Minister Finansó"Y ogłosi w Dzienni,ku U~taw jedn9lity tekst r ozporządzeni a Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1955 r. w sprawie zasad opodatkowania
podatkiem
.
, grunto.
wym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych,z wód zamkniętyctt i 1- innych 1.róde-ł z uwzględnie~
niem zmian wynikających z przepisówogłosząnych. przed
dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem nowej
cią~łej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
,/

§ 4. Wykonanie
Finansów.
§ 5.
i stosuje

rozporządzenia poruczą się

Rozporządzenie wchodzi w życie
się od rokt! podatkowego 1963.

·z dniem

Ministrowi

ogłoszenia

Prezes Rady Ministrów: J; Cyrankiewicz
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,: dotyczące uczestnłctwaMalty w Konweńcjf w ' sprawie pewnych zagadnień dOlyczącychr-kolb:jt tłłńaw o09yw.łeł~twle ;
oraz w Protokole dotyczącym ~tzypadku bezpalistwowości, sporządzonych . w Hadze dnia 12 kwietnia 1920 r.
Podaje się n.iniejszym d9 wiadompści, ' że Rząd Malty no.dnia 16 'sierpnia 1966 r. Sekret_arzowi Generalnemu
Organizacji NawdówZjednocwnych, iż od dnia 21 wrześnIa
f964 r., to jest od dnia użyskania .niepodległości, uwaza się
.. za związany KonwenCją w sprawie pewnych zag'adnień <;lot yczących k61izjiustaw o obywatelstwie 'oraz Protokołem do. tyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze' dnia 12 kWietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 47,poz. 361),
które zostały fO'zciągnięte na terytorium Malty przed uzyska-o
niem przez nią ,..ni~pod!egłości.

rej Maltamoglaby być:roangażowana, lub gdy w
'o pinii Rząd11 Malty oś\\riadczenie to jest winny sposób sprzeczne z por z ądkiem publicznym;
b) artykuł ' 16 Konwencji nie będz,je miał zastoib;wa-nia,
do dziecka , naturalnego urodzonego poza terytorium
Malty",
.
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Powyższa

Złoźoną

h
r· "

M" ,

I.·

.. a)

notyfikacja zawiera nas tępującą
zgodnie z a'rtykułem 20 ~onwencji:

deklaTację

ustęp

drugi artykułu 6 Konwencji nie bę"dzie stos'ona Malcie w ten sposób, że ośWiadczenie
o zrz-e·czeniu się obywatelst w.a Malty będzie miało
sktJlek natychmiastowy, jeżeli takie ośw'iadczenie zosta.nie złożone' w cialiiie ' jakie jkolwiek wojny, w któ-

Wilł1y

oraz

deklara-cję zloż·onązgodnie.z artykułem'4 Protok,ołu:

l będz:e miał bezwa'r unkowe zastósowanie
do wszystkich osób urodzonych na Malcie w dniu
21 wrz eś nia 19'64 r. lub po tej dacie;
ii} odnośnie do osoby urodzonej na M~lcie przed
dniem 21 ' września 1964 r. artykuł 1 będzie -miał zaslosowanie tylko wtedy, gdy osoba ta była w dniu _.
20 września 1964 r. obywa telem Zjednoczonego Królestwa i kolonii i jedno z jej rodziców było urodzone na-Malcie".

"i)

' artykuł

Minister Spraw Zagranicznych:

W . ~.

J. Williewlcz
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polecenia Prezesa· RadyI'vllnisl r ó\v\v
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