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Dziennik Ustaw Nr 11 ~ 113 ~ Poz. 43, 44 ł 4~ 
------------------~--~~--------~--------------~----- -----

telefonicznych oraz łączy central abonenckich do te
lefoniczne] sieci użytku publicznego, 

3) z , innych żródeł określonych w odrębnych przepi-
sach" , . 

2. PPTT może przeznaczyć część funduszu rozwoju 
na zasilenie . Funduszu Roz\\roju Telekomunikacji. 

3. Fundusz Rozwoju Telekomunikacji obciąża koszty 
. działalnośc I PPTT. 

4. Ze środków Funduszu Rozwoju Telekomunikacji 
mogą być realizowane inwestycje telekomunikacyjne. 

§ 4 . . PPfT całość odpisów amortyzac'yjhycp od środ
ków. trwałych oraz od wartości niematerialnych i praw

I nych przekazuje na fundusz rozwoju. 

§ 5. InwE:stycje PPTT nie zaliczane ' do inwestycji 
~entIalnych. poleg«jącena budowie wysokoprzepusto
wych linii kablowych i radiowych, automatycznych cen
tral międzymiastowych i międzynarodowych, węzłowych 

urzędów pocztowycIl, ę także I1adajników radiowych i te
lewizyjnych o dużej mocy, mogą być finansowane z do
tacji budżetowej. Wysokość dotacji budżetowej na tell) 

( 

cel oraz na. inwestycje centralne jest określana corocznie 
'w ustawie budżetowej. ' ., 

§ .6. W sprawach nie unormowanych w rozporzą
dzeniu doPPTT stosuje się odpowiednio przepisy roz
działów 3, 4 i 5 oraz § 22 rozporządzenia Rad y Mini-

. strów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczeg~ło

wych zasad . gospodarki finansowej przedsiębiorstw pal'l~ 
stwowych oraZ dostosowania. przepisów ustawy o gospo
darce finansowej przedsiębiorstw państwowych do spe
cyfiki niektórych przedsiębiorstw (Dz. U: z 1 984 r. Nr 20, 
poz. 95 i Nr 51, poz. 264). 

§ 1. Traci moc rozporządzenie ' Rady Ministrów 
:z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania prze
pisów ustawy o gospodarce ' finansowej przedsiębiorstw '''-
państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa 
"Polska Poczta, Telegraf i Thlefon" (Dz. U. Nr 18, 
poz. 132). 
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§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia l ~marca 1985 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Messnel. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ; WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 1 luteg.o 1985 r. 

"W sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji państwowej do spraw gospodarki 
. energetycznej upoważnieni są donakladania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu 

wydawania upoważnień. 

Na podstawie art. 67 § 2 Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 T. Nr 12, poz. 116, 

. z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr '45, 
. ... . poz, 234. z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i ~r 45, poz. 791 oraz ' 

z 1983 r. Nr 6, poz. 35, i Nr . 44. poz. 203) oraz w związku 
7. § l pkt 15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 8 ·grudnia 1971 r. w sprawie nadania funkcjonariu
szom niektórych organów uprawnień do nakladania grzy-

. wien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 35. 
p()z.308, ' z 1982 r. Nr 13. poz. 106 oraz z 1984 r. Nr 2', 
poz. i7 i Nr 58. poz. 301) zarządza się, co następuje: 

§ '1. 1. Pracownicy Głównego Inspektoratu Gospo
darki Energetycznej or~z terenowych inspektoratów 
gospodarki energetycznej upowaznieni są do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego za .wykroczenia 
określone wart' 38 ust. 1 pkt 1, 2, 5. 6 i . '; oraz ust. 2 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energe-
tycznej lUz. u. Nr2L poz. 96). ' , " 

2. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karn~go wydają : 

1) Główny In5pekto~Gospodarki Energetyczne j - pra-
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cownikom Głównego .Inspektoratu Gospodarki Ener-
getycznej, - ' 

2) dyrektorzy właściwych terenowo okręgowych inspek-
toratów gospodarki energetycznej pracownikom 
tych inspektoratów. 

§ 2. Upoważnienie do nakładania grzy \: icn w drodze 
mandatu karnego powinno zawierać oznac I.enie orgalJu 
wydającego upoważnienie, datę wydania i ókres waż
n05C1. podstawę · prawną wydania· upoważI1 ienia, hnill 
i nazwisko oraz stanowisko służbowe Upovvażnionego · 
J>rac~wnika, l numer legitymacji służbowej • . pkreślenie wy .. 
kroczeń, za ktore pracownik jest upoważniony do nakła
dania grzywien w d'rodze mandatu karnego. oraz obszaru., 
na którym upoważnienie jest ważne. Upoważnienie po .. 
winno być podpisane przez osobę wydającą oraZ opa
trzone odciskiem pieczęci właściwego organu. 

§ 3. Rozporządzenie . wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 26 lutego I~H5 r. 

'Z,JIIleniające rozpoT7i!lłzenie w sprawie . ter:vtorialneqo za-ięgll działania oraz si,,<'zib l'J'7 .... ~'.! . sk"lrbowych I Izb 
. '. skarbowych. 

Na podstawie art. ~9 ust. 7 ustawy z dnia 29# grudnia 
1982r. ' o urzęqzie MinisłraFinansów oraz urzędach 

L ' 

, 
i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, po_Z'. 289) zarządza 
się, co następuj~: 

I , 




