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. 1971-1975 1975 

Nakłady 

:Wyszczegó!nleni~ Inwestycyjne 
w gospodarce , uspołecznionej 

mld zł 

_ .. 
gdańskie 11.794,6 
katowickie " 20.537,9 
kieleckie 9.225,6 
koszalińskie . 10.887,2 
krakowskie 

, 
8.650,7 'f 

lubelskie 1;. ,11.045,8 ~ 

łódzkie 
~ 

7.901,3 
olsztyńskie ,10.881,0 
opolskie 6.421,7 
poznańskie I 13.636,5 
'rzeszowskie 8.399,7 
szczecińskIe 10.172,4 
warszawskie 11.732, l 
wrocławskie 13.014,4 
zielonogórskie 8.285,3 
Rezerwa celowa.. . 
(~akup taboru PKS 
i inne) 5.952,1 

.-
. 

VII. Postauowleu.la ' końcowe. 

1. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podejmując 
niniejszą uchwałę upoważnia Radę Ministrów do: 

.l} ustalenia na podstawie niniejszej uchwały zadań pIano
wych dla poszczególnych ministerstw i prezydiów woje
wódzkich rad narodowych, 

2) qokonywania w kolejnych planach rocznych, w razie 
istotnych i uzasadnionych ekonomicznie potrzeb, zmian 
tych zadań, mając na uwadże zachowanie podstawowych 
proporcji planu. 

( 

2. SeJm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zobowiązuje 
Radę Ministrów do podjęcia środków zapewniających w 

Budownictwo Produkcja 
mieszkaniowe globalna Wartość usług 

typu miejskiego przemysłu dla ludności 

tys. mi . te,enowego mln zł 
mld zł 

-
2.198 9,9 2.830 
4.872 17,9 5.680 
1.423 10,7 2.452 

792 6,7 1.462 
1.098 9,2 2.691 
1.286 11,8 3.133 
1.007 11,8 - 2.273 

641 8,3 ' 1.535 
814 7,2 1.936 

1.137 17,1 3.075 
968 - 8,9 2.650 

1.049 6,5 1.689 
1.551 14,7 3.811 
1.571 13,0 3.490 -

864 6,3 1.544 

- - - , 

trakcie realizacji planu ' podWyższenie dynaqlikl rozwoju ·go~ 
spodarki, narodowej oraz przyspieszenie tempa wzrostu stopy 
życiowej społeczeństwa. Niileży zwłaszcz,a dążyć do podwyż
szenia produkcji na cele eksportowe i rynkowe, ' co powinno 

' zapewnić przyspieszenie wzrostu eksportu, diilsze umocnie': 
nie równowagi rynkow.ej, zwiększenie wydajności pracy, 
szybszy wzrost płacy realnej i popriiwę efe.ktywności gospo~ 
diirowaniii. Szczególna uwaga powinna pyć poświęcona reali
zacji zadań ustalonych dla lat 1972 i ' 1973, decydujących w 
podstawowej mierze. o pełnym osiągnięciu podstawowych ce
lów określonych na okres 1971-1975. . 

Marszałek Sejmu: S. Gucwa 
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OSWIADCZENIJ! RZĄDOWE 

z dnia 25 kwietniii 1972 r. 

Yf sprawie ralyflkacjiprzez Paragwaj Jednolitej konwencji ośrodkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym 
Jorku dnia 30 marca 1961 r. 

Podiije się niniejszym do wiiidomości, że zgodnie z iirty
kułem 40 ustęp 2 Jednolitej konwencji o środkąch odurziiją
eych z 1961 r."sporządzonej w Nowym Jorku dniii 30 miirca 
1961 r. (Dz. U. zJ966 r. Nr. 45, poz. ~77), zostiił złożony przez 
PiiriigwiiJdnia 3 lutego 1972 r.- Sekretiirzowi Ge.neralneD,lu 

Orgiinizacji Niirodów Zjednoczonych dokumenfratyfikacyjny 
powyższej konwencji. . 

Zg'odnie z iirtykułem 41 ustęp 2 powyższej konwencji 
~eszła ona w życie w stosunku do Piiragwaju dnia 4 marca, 
1972 r. 

Minister Spraw Zagriinicznych:' S! Olszowski 




