,. J.
, ;'

czeń ' budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych
rozpoczyna się, ulega zm ianie lub kończy się w ciągu ro ku
kalendarzowego w związ kI.! ze zm ianami w poszczególnych
gospodarstwach w tym okresje; jeżeli zmiany powst ały w
dfliglm półroczu i dotyczą tylko zwi ęks zenia obszaru gospodarstwa albo liczby budynków, nie pobiera się z tego
tytułu składki również w nast ę pnym roku kalendarzowym.
2. Nie pobiera się i nie zwraca skł adki za obowią zk o
we ubezpieczenie bydła i koni w związku ze zmianami w
atanie pogłowia tych zwierząt, powstałymi po wymierzeniu
składki.

3. Skł adkę za
chlewnej wymierza
1)

składkę stałą,

obowiązkowe
si ę

składkę ;

ubezpiecze nie

pobieraną

przy

skupię

przy

zw ierzą t,
wypłacie

4. Przy wymiarze składki za obowią zkowe ube zpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rorn ych,
j ak również w gospodarstwach p o niżej 0,5 ha, podstawę
wymiaru stanowi wartość ustalona według obowiązując yc h
norm szacunkowych w roku, za który dokonuje się wymiaru; przy wymiarze składki za ubezpiecze nie budyrtków
obj ętych ewid e ncją PZU w dniu wejścia w życie rozporządze nia stosuje się st opień zużycia pr zy j ęty do ·wymiaru
skladkf za r ok 1914.
§ 9. Jeż eli pojazd będący w posiadaniu osoby fi zycz.' J

nej lub jednostki gospodarki nie usp ołe cznionej jest dop uszczo ny do ruchu lub wycofany z ruchu w ciągu roku
kale ndarzowego :.
1) pobiera się 100% składki rocznej, jeżeli pojazd jest rejestrowany w pierws zym półroczu, a 50% składki jeżeli pojazd jest re jestrowany w drugim półroczu,
,

50% wpłaconej s kła dki . rocznej w r azie
skreślenia pojazdu z rejestru w pierwszym półroczu;
j e żeli ' pojazd zostaj e skreślony w drugim półr oczu ,
zwrot skł adki nie przysługuje.

2) zwraca

2. Minister Finansów może zarządzić pobór składek
za obowiązkowe ubezpie czenia komunikac yjne cudzoziemców dewizowych we dłu g zasad odmienn yc h niż określo
ne w § 9.

§ 13. 1. -

potrącaną

których ' po-

składki

(zaliczki) PZU

trzody

od obszaru g ospodarstwa · rol-

albo - w tazie .szkody odszkodowania.

składek,

i ·305

§ 1L L Wymierzone składki mogą b yć pobierane zaliczkowo, w ratach lub w odroczonym terminie płatności
na zasadach określonych przez Ministra Finansów.

jako:

zal eżną

bieżącą,

ubezpieczenie trzody ch lewnej oraz
bór regulują· odrębne przepisy.

§ 12. O terminach płatności
zawiadamia w drodze obwieszczeń.

nego, oraz
;.2)

Poz. 304
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się

bezpośrednio

Skład ki

są

pobierane

przez

s ołtysów

albo

przez PZU.

2. S kładk i bieżące . za qbowiązkowe ubezpieczenie
trzody chlewnej pobierane są w drodze potrącania z nal eżności wypła.canych za trzod ę chlewną zakupioną przez
jednostki gospodarki uspołecznionej.
§ 14. 1. Wymia ru składki można dokonać : tylko za
okres ostatnich trzech ubiegłych lat kalendarzowych.

2. PZU może potrącić z odszkodowania należne, a nie
uiszczone składki za obowiązkowe ubezpieczenia majątko
we i osobowe.
§ 15. Przepisy rozporządzenia stosuje si·ę odpowiednio
do sposobu ustalania taryf i poboru skł a dek za obowiąz
kowe ubezpieczenia komunikacyjne prowadzone przez
"Wartę" Tow;arzystwo Ubezpieczeń i Reasek uracji Spółkę
Ak cy jną.

§ 16. Tracr moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu us ta lania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubez'p ieczenia majątkowe
i osobowe (Dz. ,U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6, z 1965 r. Nr 1,
poz. 36 i z 1967 r. Nr 6, .poz. 22).

§ 17. Do czasu wydania przepisówria podstawie nIni ejszeg o rozporzą dze nia zachowują moc przepisy wydane na podstciwie ro zpor ządzeqia wymięnionego w § 16.
§ 18. Rozpor ządzeni e

wchodzi

w

życie

z

dniem

stycznia 1975 r,
.§ 10. Skł ad ki pobiera się jednorazowo w miesiąc u
s tyczni u każ deg o ro ku, z w yją tkiem skład ek bieżących za

,

I
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTROW

z dnia 20 grudnia 1974 r.
."

.'

\ .

w sprawie zmiany granic powiatów brodnickiego i rypiński eg o w
i ol sztyilskiego w województwie

Na podstaw ie art. 2 ustawy z dnia 4 ILlteg o 1950 r.
o dokonywaniu zmian' podziału administracyjnego Państwa
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarząd za si ę , co nast ępu je:
, § 1. W wo j e~ó dztwi e bydgoskim wytącza s ię z gm iny
Sw iedziebnia w · powiecie r ypi ńskim cz ę ść ' oosza ru wsi
Wierzi::hownia q IJowierzchni 83,49 ha i wtącza się Ją d'o

wojewód ztwie

bydgoskim

oraz

ostródzkiego

olsztyńskim.

gminy Górzno w powiecie brodniekim w
twie .

tym że

wojewódz-

§ 2, W wojewóc1 :r-twie, olsztyńskim wyłącza się z gminy Grunwald w powiecie ostródzkim obszary sołectw:
D rwęck , Warlity M ałe , Wigwald i Zawady i włącza się je

,

\

·,/
\
/.
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-

Poz. 305, 306, 307 ł 308

638

do gminy o'lsztynek w powiecie olsztyńskim w tymże województwie.
§ 3. Szczegółowego opisu granicy powiatów rypińskie
go i brodnickiego na oocink u wsi Wierzchownia dokona
"':N drodze zarządzenia Woj ew oda Bydgoski. Zarządzenie

podlega opub,likowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
§ 4, Rozporządzenie wchodzi vi życi~ z dńieml stycznia 1975 r.
PrFlzes Rady Min-istrów: w z. M. Jagielskl
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW

-'z -dnia 24 gr1)dnia 1974 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o ltlSddach 'tworzenia i podZiału . zakładowego funduszu nil,gród oraz. zakładowych funduszów socjałnego
i mlesLka-l1ioweyo (Dl U. Nr 27, poz. 150) po po, ozumleniu z Cenlralną Radą ZWiązków Zawodowych ząrządza się,
-co następnje:
§ l. W § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
l pażdziernlka 1973 r. w sprawie zakładowego funduszJ -nagród (Dz. -D. Nr 41, poz. 24'9):
l) pk~ ł otrzymuje brzmienie:
,,1) w~wa9r()dzenje (zasiłek):
al za okres chorob~,

"

"Zakładowego

funduszu

b) za czas

nagrćd.

nieobecności

nieczności

w pracy

z

,

powodu kospra~owaniaosobistej opieki nad

dzieck iem,

•

c) za czas urlopu macierzyńskiego," I
2)_ dodaje się· pkt 3 w brzmieniu:
,,3) wynagrodzenie, za okres ·odbywania .cwlczeń wojskowych obliczone jak za urlop wypoczynkow\,."
§ 2. Roz~~'rządzenie- wchodzi wżycie z d'niem ogłosze
nia i stosuje śię do obliczania zakładowego funduszuIiagród począwszy od dnia 1 stycznia 1974 r. .
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ROZPO~ZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 21 grudnia 1974 r.
zmieniające

ro~porządzenie

w sprawie opodatko,wania podatkiem gruntowym

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt l i art. 4 pkt 4 ustawy
z dnia 26 p ażdlier n ika 1971 r. o podatku gruntowym
(Dz. U. Nr 27, poz. 254 ) zarządza się, co następuje:
§ l. W rozporządzeniu Rady Ministrów z ' dnia 8 grudnia 1971 r. w sprtlwie -opOdatkowania podatki em gruntowym dzi a łów sp ecja lnych (Dz. U, z 1971 r. Nr 34, poz. 300
i z 197 3 r. Nr 34, poz. 199) wprowadza się następując e
zmiany:

działów

specjalnych.

l) w § 6 ust. 2' wyrazy "w latach 1972-1974" zastępuje
się wyrazami "w latach 1972-1975",
2) w CZęŚCI III pkt 3 wykazu stanowiącego załącznik
nr l do rozporządzenia liczbę ,,1974" zastępuje !iiq
liczbą ,,1975",
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 1975 r.
Prezes Rady Ministrów: w z. M. Jagielskl
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::OZPORZĄDZENJE MJNJSTROW PRACY, PŁAc I SPRAW SOCJALNYCH ORAZ SPRA WIEDLIWOSCI

z dnia 4 grudnia 1974 r.
w sprawie

świadczeń

z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
1974 r o funduszu 'a limentacyjnym (Dz. N. Nr 27, poz. 157).,
zwanej dalej ". u_stawą", zarządza się, co następuje:
§ . 1. Przy ustalaniu sytuacji materialnej osoby ~biega

jącej się oświadcżenia z funduszu alimentacyjnego za dochód, o którym mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa
się:

./

~

wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia po potrąceniu
podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne,

2) dochody z tytułu pracy nakładczej, pracy wykony:wa-

nej na -podstaw.i e u'mowy agenC!yjnej lub umowy 'zlecenia, wykonywania wolnego zawodu oraz stałej działalności twórczej ' lub artystycznej, po potrąceniu podatku,

.

,

