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ROZPORZĄDZENIE RADY M:NISTRÓW 

z dnia 30 listopada 1973 r. 

w sprawie zmiany ~~osaienia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionychnastanowiskac';l stażystów. 

Nil podstawie art. S ' ustawy z c1tJia 4 lutego 1949 r. 
o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U~ Nr 7, 
poz. 39), art. 2 dekre tu 1 dnia Hl czerwca 1951 r. o sto
sunku służbowym, uposażeniu i zilnpJtrzeniu elnerytalnym 
pracowników" Ministe rstwa Kolei (Dz. U. Nr 34, poz. 260). 
art 2 dekretu ' z dn ia 21 kwietniil '1954 r. o niektórych pra
wach i obowiązkach pfćlcownlków kolejowych (Dz. U. 
z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187i z 1958 r. 
Nr 44, poz. 216). art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1968 r. o pracownikach rad narodowych (Dz. U. Nr 25, 
poz. 1'64) ·· oraz art. 24 i 31 ust. '2 ustawy z dnia 28 paż
dziernika 1948 r. o zakłildach społecznych służby zdrowia 
i planowej gospoda rce w służhie zdrowia (Dl. U. z 1948 r. 
Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz .. 327, z 1951 r. Nr l, 
ppz. 2 i z 1955 r. Nt 11, poz. 67) zarządza się, co nastę
puje: 

§ . 1. W tabel.i stanowisk, uposażeń zasadniczych oraz 
dodatków specjalnych pracowników ministerstw (urzędów 
centralnych), stanowiącej za.lącznik nr l do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustale
nia stanowisk, kwalifikacji i uposilżeń pracowników mini
sterstw i urzędów centralnych (Dz. U. "z 1964 r. Nr 29, 
poz. 185, z 1969 r. Nr 7, poz. 59 i Nr 14, poz. 101, z 1972 r. 
Nr 55,poz. 369 oraz z 1973 r. Nr 46, poz. 271), pod lp. 15 
ustalon'e dla stażysty z wykształceniem wyższym uposa
że nie zasadnicze w kwocie ,,1800-2200" zastępuje się 
uposażeniem w kwocie ,;1800-2400". 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dni a 30 kwi e tnia 
1973 r. w sprawie ustalenia stanOWisk, kwalifikacji i wy
nagrodze nia pracowników rad narnd(lwych (Dz. U. iNr 15, 
poz. 101). pod lp . 80stalone dla sta ż ysty z \',ykszta/ceni pm 
wyższym wynagrodzenie zasildnicze w kwocie ,,1 óOO-
2000" zastępuje się wynagrodzeniem w kwocie "HiOO-
2400". 

§ 3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
września 1972 ·r. w sprawi'e uplJsaże nia prćlcowników za

kładów społecznych służby zdrOWia, 'wk ladów pomocy 
społecznej i zakładów rehabilitacji zawod()wej inwalidów 
(Dz. U. Nr 37, poz. 246) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w taheli stanowisk i zaszP.regowanlil pracowników 
działalności podstawow e j. stanowiącej załącznik nr 1 
do rozporządzenia, w cz<;ści I PraCownicy medyczni 
z wyższym wykształceniem, pod lp. 18 uslaloną d:a 
stażysty grupę uposilźenia z.asadniczego ,,22-20" za
stępuje się grupą uposaże nia ,,22-18", 

2) w tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pra
cowników technicznych, ekonomicznych i administra
cyjnych, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządze

nia, w części III pod lp. l ustaloną dla stażysty z wy
kształceniem wyższym grupę uposażenia zasadniczego 
,,22-20" zastępuje się grupą uposażenia ,,22-19". 

§ 4. Wprowadzenie w życie przepisów niniejszego roz
porządzenia powinno nastąpić w ra.mach planowanego fun
duszu płac jednostek, o których mowa w § l, 2 i 3. 

§ 2. W części A i B tabeli stanowisk, kwalifikacji, § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków specjalnych szenia. 
pracowników rad narodowych, stanowiącej załącznik nr l Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 4 grudnia 1973 r. 

w sprawie przekazania majątku Pp;edsiębiorstwa Budownictwa Jednorod:iinnegow Warszawie StołeC7nemu 
Zw\ązkQwi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. 

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości 

(Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94, z 1971 r. Nr 27, poz. 249, 
z 1972 r. Nr 11, poz. ni z 1973 r. Nr 48, poz. 282). _ art. 162 
pkt 11 ustawy . z dnia 17 lutego 1961 r. o spółclzielniach 
i ich zw i ą'zk'a ch (Dz. U; Nr 12,paz. 61) i art. 9 ust. 3 usta
wy z ' dnia 14 lipca "1961 r. ogospodarc,e terenami w mia-( 
stach 'i 'osiedlach (Dz. U.z 1969 r. Nr 22, poz. 159 iz 1972 r. 
Nr 27, poz. 193) zarządza się,' co następuje· : 

~ .~ 

§l. i. Prezydium Rćidy ' NilTodo~~j m:st : War~iawy 
przekaże z dniem l ' stycznia 1974 r, Stolecznemu " Związ
kowiSpółdzielni Budownictwa ' Mieszkaniowego majątek 

(ak.tywa. i pasyw.a) Przpdsi(tbiorslwa , Budownictwa Jedno
ron7.innego w . Warszawie, zwaneyo ~al!i!j ,.Przedsiębior
stwem". 

2. Środki trwałe Pr7.E'clsięhiorstwa podlegają przeka
zaniu nieodpi il fnie, a pozostały majątek odpłatnie na 
własn ość. 

. 3. PrzekaZilnie majątkI) nastąpi według bilansu spo-
rządzonego nalll.ień 31 yruclnia 1 ·~),1:l r. . 

4. Przeka7aniu podleqilją [6wniei zadania ' planowe 
i :Srodk'j ' ilai'ch' wykonilnle oraz ' pra"wa i obowiązki , w 
.sicźeg'ól ności~ynikdjące z , umqw zawartych ' przez Przed-
siębiorst \\10. · . . . ., 
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§ 2. Z dniem przekazania majątk u Przedsiębiorstwa 

wszystk ie domy jednorodzinne, dla których zatwierdzono 
założenia techniczno-ekonomiczne, będą'ce w trakcie bu
dowy lub wybudowane i nie sprzedane do dnia przej ęcia 

majątku Przedsiębiorstwa, ~ostaną sfinansowane i przy- ' 
d ~ielone na zasad ach obowIązujących w wielorodzinnym 
budownictwie spóld i ielczy m wlasnościowym. 

, Poz. 289 i 29Q 

§ 4. t. Stołeczny Zwią7ek Spółdzielni Budowni.ctwa 
Mieszkaniowego zapewni, w ramach przepisów obowiązu
jących organiZacje spółdiielcze, realizowanie niskiego bu-
downictwa jednorodzinnego. . 

2. Zachowują moc dotychczasowe uprawnienia Przed
siębiorstwa określone odtębny-~i przepisami. 

§3. Pracownicy .zatrudnieni w Przedsiębiorstwie 
prz8chodzą do pracy w Stołecznym Związku Spółdzielni § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
BudoWnIctwa Mieszkaniowego z zachowaniem dotychcza- sz~nia. 
sowyt:h warunków pracy i plac. Prezes -Rady Ministrów: w z. M . . Ju!'łu~lski 

290 

'ROZPORZĄDZENIE RADY' MINISTRÓW 

z dni.a 13 grudrria 1973r. 

w sprawie opiaty leśnej_ 

Na podstawie art. 13 'ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 
1.973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących włas
ności Państwa (Dz. U. Nr 48, poz. 283) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Opłacie leśnej podlega obszar lasów i gruntów 
leśnych~ 

1) nie stanowiącychw'lasności Państwa, 

2) stanowiących własJlość · Państwa, a oddanych w za
rząd i bezpłatne użytkowanie rolniczym spółdzielniom 
produkcyjnym lub uspołecznionym gospodarstwom 
rolnym, 

3) stanowiących mienie gminne. 

§ 2. 1. Op1atę leśną pobiera się w wysokości 75 zł 

rocznie od l ha obszaru lasów i gruntów leśnych; jeżeli 
obśzar ten wynosi część hektara; 'stosuje się proporcjonal
nie część stawki, nie mniej jednak ' niż 10 zł. 

2. Opłatę leśną pobiera się bez względu na to, czy 
lasy i grunty leśne podlegają opodatkowaniu 'podatkiem 
gruntowym, czy są od tego podatku zwolnione. 

§ 3. t. Wymiaru i poboru opłaty leśnej dokonują 
łącznie z wymi'arem i .poborem podatku . gruntowego na
czelnicy gmin (miast i gmin). miast i dzielnic oraz prezy-
denci miast. . 

2. Jeżeli osoby obowiqzane do uiszczenia opłaty leś

nej nie są podatnikami pod a tku grun towego, dokonuje się 
tylko wymiaru i poboru opIaty leśnej. 

§ 4. 1. Organy określone w § 3 ust. 1 przekazują 

wlaściwymokręgowym .zarządom lasów państwowych na 
odrębny rachunek bankowy .sumę stanowi.ącą 90% global
nej kwoty wymi ~ru opIaty .leśnej za dany rok. 

2. Przekazania należnej sumy opłaty leśnej dokonuje 
się jednorazowo, najpóźniej w ciągu miesiąca po upływie 
terminu płatności pierwsze] raty podatku gruntowego. 

§ 5 . . 1. Wpływy z opłaty leśnej przekazane okręgo
wym zarządom lasów pańslwowych przeznacza się jako 
pomoc finansową na zagospodarowanie lasów określonych 
w § 1, a w szczególności na: 

1) odnawianie lasu i zalesianie nieużytków, 
2) przebudowę drzewostanów żle prod\~kujących (nega

tywnych), 

3) pielęgnowanie gleby, upraw i młodników, 
4) melioracje leśne, zabiegi agrotechniczne 1 nawożenie, 
5) ochronę lasu pr.zed szkodliwymi owadami i pasożyta

mi roślinnymi oraz pożarami i innymi klęska:_li żywio

łowymi, 

6) przeciwdziałanie erozji wodnej i wietrznej, 
7) nagradzanie za prowadzenie racjonalnej gospodarki 

leśnej. 

2. Nie wykorzyst'ane wpływy z opłaty leśnej przecho
dzą na rok następny. 

3. Wpływy i wydatki z opłaty leśne~ są objęte pła

nami gospodarczo-finansowymi przedsrębiorstw lasów p.ań

stwowych, uzgodnionymi z terenowymi organami admini-
stracji państwowej. . ' 

§ 6. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wy
daje wytyczne w sr{rawi-e włącza.nia kwot uzyskanych 
z opIaty leśnej do planów gospodarczo-finans.owych przed
siębiorstw lasów państwowych, planowania i ewidencji 
wpływów oraz wydatków pokrywanych z tej opIaty. 

§ 7. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 
1960 r. w sprawie opłaty leśnej (Dz. U. Nr 45, poz. 272), 

2) § 34 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
23 marca 1970 r. w sprawie opIaty śkar,bowej(Dz. U. 
z 1970 r. Nr 7, poz. 59 i Nr 24, poz. 195, z '1972 r. 
Nr 55, poz. 375 oraz z 1973 r. Nr 18, poz. 106 i Nr 25, 
poz. 145), 

3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 paździer
nika 1960r. w sprawie zasad i trybu wymiaru i po
boru opłaty leśnej (Dz. U . . Nr 49, poz. 292), 

4) zarządzenie Ministra Finansów .z dnia 26 października 
1960 r. w sprawie .zasad i trybu włączania kwot uzy
skanych z opIaty leśnej do planu Jinansowo-gospodar
czego przedsiębiorstw lasów państwowych (Monitor 
Polski Nr 86, poz. 392). , 

§ 8. Rozporządzenie w.chodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1974 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz . 


