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_Artykuł 17.

Artykuł

Do emerytury lub renty przyznanej na podstawie odręb
nych przep isów - przysługuje d odatek W wysokQści _SOfo tej
emerytury. lub renty za każdy rok pracy na stanowisku,
0 - którym mówa wart. I. Emerytura lub renta wraz z tym
dodatkiem nie może przekraczać kwot określonych ty-mi przepisami jako górna granica wymiaru tych świadczeń.

19.

"
W sprawach nie unormowanych ntnteJszym dekretem
stosuje się odpowiednio przepisy_ o powszechnym -zaopat-rze~
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
.
~rtykuł

20.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .:1 dotyczy
osób, które po tym dni!l zaprzestały pracy na stanowiskach
, lasadyokreślone w niniejszym dekrecie mają , zastosowa- - określonych wart. 1.
nie do ustalania emerytur osób zajmujących kier-ownicze stanowiska w stronnictwach politycznych. lakres ich stqsowaPrze~odniczący Rady Państwa: H. Jabłoński
lIlia ustala Prezes Rady Ministrów na wniosek władż naczelnych stronnictw politycznych.
Sekretarz Rady Państwa: L. -Stasiak
Artykuł
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A

z dnia 19

września

1972 r. _

W sprawie określ~nla wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych ąrganów podlegających nadzorowi Ministra
Rolnictwa upoważnieni są do nakładania -grzywien w · drodze mandatu karnego, orclz zasad 1- sposobu wydawania
Im upoważnień.
Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20IJlaja 1971 r.Kodeks postęp_cwania w sprawach o wykroczenia (Dz. - U.
Nr 12, poi. 1-16) oraz w zw i ązku z § 1 pkt 4 rozporządzen i a
Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w spra:w ie
nadania fU'nkcjonariuszom _niektórych organów uprawnień
do nakładarria_ grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U.
Nr 35, po~. 308) - zarządza się, co następuje :

.

~

§ 1. 1. Funkcjonariusze służby weterynaryjnej organó ~
prezydiów rad narodowych, upoważnieni są ,. do nakładania
grzywien w - drodze mandatu karnego za wykroczeniil okr~ślone w:
.1) art. 110, 111 i 118 § 1-3 Kodeksu wykroczeń (Dż. U.
z 1971 r, Nr 12, poz. 114), .
.
2) art. 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22 sierpn ia .1927 r. o zwalc z ćl_niu zarażliwych chorób zwieq:ęcych (Dz. U. z 1927 r. Nr 77, poz. 673 I Nr 114, poz.
975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932' r-. Nr 26, poz, 229,
Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622. ' z ,1934 r. Nr 110, poz.
976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373
i z 1951 r. Nr ' I. poz. 4) za naruszenie przep isów art. . 20,
21. 42, 62, 63 ust. 1 i 68 tego' rozporządzenia albo rozporządzeń lub zarządzeń wyda nych na jego podsta wie,
3) art. 52 pkt 1 usta wy z dnra 17 czerwca 1959 r. o hodowli,
ochroqie zwierząt łownych i. prawie łowi eckim (Dz. U.
Nr 36, poz. 226),
4) art. 32 pkt 7 ustawy z dnia 25. listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności ' i żywie-nia(Dz. U. z 197Q r.
Nr 29, pen. 245 i z 1971 r. Nr J2, poz. 115).
2. Funkcjonariusze służby gospodarki wodnej i melioracji organów prezydiÓW rad narodowych upoważnieni są do
nakładania 'grZyWien w drodze mandatu karnego za ',wykroczenia określone w:

1) art. 80 i 155 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. NI< l2,
Pelz. 114),
,,:.,;.~
2) art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popiera~ '._
niu melioracji wodnych dla potrzeb rolnic.twa . (Dz. U.
z 1963 r. Nr 42, poz. 237),
3) art. 78 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r; - Prawo
budowlane lDz. · U . . z 1961 r . . Nr 1, poz. 46 i z 196:5 r.
Nr 13, poz. 91),
.
4) art. 155 i 156: pkt 1 usta"'Y z, <;lnia 30 maj.a 1962 r . .....,.
Prawo w odne' 1Dz. U.- Nr 34, poz. 158).
§ 2. 1. Upoważnienia do nakładania grzywien w .drodze
mandatu k arnego funkcjo.nariuszom określonych vi § 1 służb
organów prezyd iów wojewódzkich rad narodowych (rad narodo-wych miast w y łączonych z .w ojew ództw) oraz prezydiów
powiatowych (miejskich, dzieln icowych) rad narodowych
->
wydają kierownicy organów do spraw r.o lnych tych prezy., • '":"
diów.
.
~
.

2. Upoważnienie powinno zawierać: datę wydania i termin ważności, ozn.a czenie organu, który je wydał, powołan ;e
podstawy prawnej, ' imię" nazwisko i stanowisk0 służbowe
upoważriione-go funkcjonariusza, numer legitymacji, określe
nie wykroczeń, za które funkcjonariusz . upóważniony jest do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz obsza- ':;,-'
ru, na którym upoważnienie jest ważne. Upoważnren i e ~po- ,. ',' l
winno być podpisane przez kierownika organu, który je wy- ;?
dał, lub osobę przez niego upoważnioną i opatrzone pieczęci ą . ~
urzędową organu.
. . .
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosz~-

nia.
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