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USTAWA 

z dnia 18 grudnia 1986 r. 

o zmianie niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej. 

Art. 1. W ustawie z. dnia 26 lutego 1982 r. o pltl
nowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U . Nr 7, poz. 51, 
z 1983 r. Nr 71, poz. 318 i z 1985 r. Nr 37, poz. 174) wpro
wadza się następujące zmiany: 

I) wart. 11 w ust. 2 po wyrazach "polityki społeczno
-gospodarczej" dodaje siG wyrazy "i ustaleń"; 

2) wart. 23 w ust. 4 po wyrazie "wariantu" dodaje sil) 
wyraz "koncepcji"; 

3) 

4) 

w art. 24 w ust. 2 wyraz "wariantowe" skreśla się; 

w art. 29 w ust. 2: 
a) w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się przecin-

kiem, 
bl dodaje się pkt 6 w brzmieniu : 

,,6) ustala zasady metodyczne opracowywania pro
jektów planów terytorialnych."; 

5) wart. 31: 
a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu : 

Ib) 

c) 

,,2a) rozpatrują opinie Przewodniczącego Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów co do 
zgodności projektów wojewódzkich planów 
społeczno-gospodarczych z podstawowymi ce
lami i kierunkami polityki społeczno-gospo

darczej oraz ustaleniami określonymi w naro-
dowym planie społeczno-gospodarczym"; 

w ust. 2 powolanie "ust. 1" zastępuje się powo
łaniem "ust. 1 pkt I, 2 i 3", 
pc; ust. 2 dodaje Się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Wojewódzka rada narodowa może wprowa
dzić obowiązek przedstawiania projektów 
miejskich (gminnych) planów społeczno

-gospodarczych przewodniczącemu . właściwej 
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mieJSCOWo wojewódzkiej komisji planowania 
,w celu wyrażenia opinii w zakresie zgodności 
tych projektów z celami. kierunkami i za
daniami rozwoju społeczno-gospodarczego 

określonymi w wojewódzkim planie społecz

no-gospodarczym.", 

d) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach "społeczno-gospo 
darczych" dodaje się wyrazy "wraz z opinią Prze
wodniczącego Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów"; 

6) tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie: "Przepisy 
szczególne, przejściowe i końcowe."; w rozdziale tym 
na początku dodaje się art. 32a, 32b i 32c w brzmieniu: 

"Art. 32a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

l) okre5la zasady wartościowania pracy 
służące ustalaniu siatek i tabel płac, 

2) określa zasady wynagradzania dy
rektora przedsiębiorstwa państwoweg.) 

i tymczasowego kierownika przedsię' 
biorstwa, uwzględniające w szczegól
nOSCi uzyskiwane przez przedsiębior

stwo wyniki ekonomiczne. 

Art. 32b. 1. Minister Gospodarki Materiałowej 

Paliwowej: 

l) ustala normatywy zużycia surowców 
i materiałów, obowiązujące jedno
stki gospodarcze przy projektowa
niu, modernizacji i wytwa.rzaniu wy
robów oraz produkcji budowlano
-montażowej, 

2) może wprowadzać obowiązujące 

jednostki gospodarcze zakazy: 
a) stosowania niektórych materia

łów i paliw do produkcji określo
nych wyrobów świadczenia 

usług, 

b) produkcji określonych wyrobów 
nadmiernie energochłonnych i' 
materiałochłonnych, 

c) stosowania 
chłonnych 

technclogii 
nia usług. 

nadmiernie energo
i materiałochłonnych 

wyrobów i świadcze-

2. W razie nieprzestrzegania normatywów 
zużycia surowców i materiałów (ust. 1 

. pkt 1) oraz zakazów (ust. 1 pkt 2) jed
nostki gospodarcze, które zostały zobo
wiązane do ich stosowania. są obowią
zane wnosić na rzecz centralnego fun
duszu oszczędnościowego paliw. ener
gii, surowców i materiałów opłaty. 

3. Opłaty. o których mowa w ust. 2, sta ... 
nowią straty nadzwyczajne jednostek 
gospodarki uspołecznionej. 

4. Rada Ministrów, w drodze rozporzą

dzenia. określa wysokość opłat. tryb 
ich wnoszenia oraz organy powołane 

do orzekania w tych sprawach. 

Art. 32c. Rada Ministrów. w celu przeciwdziałania 
niekorzystnym zjawiskom społeczno-gospo
darczym. uwzględniając założenia polityki 
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pieniężno-dochodowej inwestycyjnej 
określone w narodowym planie społecz

no-gospodarczym, w drodze rczporządze

nia. może: 
l) wprowadzić cbowiązek wpłacania przez 

jednostki gospodarki uspołecznionej 

podejmujące inwestycje polegające na 
budownictwie obejmującym budynki, 
z funduszu. z którego ma być finanso
,wana inwestycja, kaucji pieniężnych 

na nie oprocentowany rachunek banko
wy. ustalając jednocześnie: 

a) okresy odpowiadające okresom obję
tym narodowymi planami społeczno
-gospodarczymi. w których obowią

zuje wpłacanie kaucji. 
b) wysokość stawek kaucji w stosun

ku do wartości kosztorysowej bu
dynku. uwzględniającą rodzaj i po·· 
łożenie inwestycji. oraz szczegóło

wy tryb i zasady jej ustalania 
i wpłacania, 

c) zasady zwrotu kaucji. 
d) wysokość odsetek na rzecz budżetu 

centralnego w wypadku nietermino
wego wpłacenia kaucji. 

e) rodzaje inwestycji. od których nie 
,pobiera się kaucji. oraz wypadki. w 
których może nastąpić cofnięcie 
zwolnienia z obowiązku wpłacaniu 

kaucji. 
2) wprowadzić zakaz podwyższania. wY,

nagrodzeń za pracę na okres odpowia
dający zamrożeniu cen. wprowadzone
mu na podstawie art. 13 ust. I ustawy 
;z. dnia 26 lutego 1982 r. o cenach 
(Dz. U. z 1985 r. Nr 49. poz. 261)."; 

7) wart. 33 w ust. 2: 
a) w pkt 2 wyrazy "przedsiębiorstwo państwowe' 

zastępuje się wyrazami "jednostka gospodarki 
uspołecznionej", a wyrazy po myślniku - wyra· 
zami "upowazmc właściwy organ administracji 
państwowej do nałożenia na tę jednostkę gospo
darki uspołecznionej obowiązku zawarcia takiej 
umowy." 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

,,2a) ustalić w drodze rozporządzenia szczegółowy 
tryb i zasady zlecani;! oraz realizacji zamó
wień rządowych i programów operacyjnych,". 

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lutegc 1982 r. o cenach 
(Dz. U. z 1985 r. Nr 49. poz. 261) wprowadza się nastę

pujące zmiany: 
l) wart. 4: 

a) ust. 7 skreśla się. 

b) w ust. 12 wyrazy "Minister do Spraw Cen w po
rozumieniu z Ministrem finansów" zastępuje się 

wyrazami "Minister Finansów" ; 
2) wart. 7 w ust. 3 wyrazy "i Ministrem do Spraw 

Cen" skreśla się; 

3) wart. 8 w ust. 1 i 3 wyrazy "Minister do Spraw Cen" 
zastępuje się wyrazami "Minister Finansów": 

4) wart. 10 w lISt. 2 wyrazy "Minister do Spraw Cen" 
zastępuje się wyrazami .. Minister Finansów"; 
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5) wart. 12 w ust. 2' wyrazy "Minister do Spraw Cen, 
w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowićmych" zć'.stępuje się wyrazami 
"Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej 
i Komunalnej, w porozumieniu z Ministrem Finansów"; 

6) wart. 13: 

a) w ust. 2: 

wyrazy "Minister do Spraw Cen" zastępuje się 
wyrazami "Minister Finansów", 

- pkt I otrzymuje brzmienie: 
"I) wprowadzić okresowe, maksymalne wskaź

niki v.zrostu cen umownych i regulowa
nych na określone grupy lowarów, usług, 

obiektów i robót budowlanych" , 

- w pkt 2 wyrazy "okręgowych urzędów cen" 
Z'lstępuje się wyrazami "izb skarbowych", 

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
,,2a) wprowadzić obowiązek informowani'i 

przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) 

izb skarbowych o dokonanej zmianie ceny 
umownej i regulowanej oraz o przyczy
nach tej zmiany," 

b) w ust. 3 wyrazy "Okręgowy urząd cen" zastępuje 
się wyrazami "Izba skarboWil"; 

7) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu : 

"Art. 13a. I . Minister Finansów może upow;Jżnić do 
stosowaniu dopłHt do cen urzędowych 

i regulowanych przysługu jących sprze· 
dawcy lub opustów od tych cen prz't
sługujących odbiorcy z tytułu zawarciu 
długoterminowych umów sprzedaży i 
dostawy, ZWldszcza elementów koope
racvjnych,ok rE'ślając równocześnie gó~

ną lub dolną wysokość dopłat i opu
stów. 

2. Wojewódzkie rady narodowe mogo.) 
wpr0waclzić, w wypadkach uzasadnio
nych ważi1ymi potrzebami społecznymi, 
obowiązek stosowania dopłat do cen 
zclusługi turystyczne i wypoczynkowe, 
z wyjątkiem usług świadczonych n,! 
rzE'CZ obozów, kolonii i innych placó· 
wek wypoczyr.ku dzieci i młodzieży, 
oraz niektóre towary bezpośredni,) 
związane z obsługą ruchu turystyczne
go. Dopłaty te mogą być wprowadzone 
na obszarze całego woJewództwa: lub 
jego części. Wysokość dopłat niE' może 
przekroczyć 10"1" ceny lIsILIg lub tn· 
warów. Wpływy"' z dopłat zasilają wo
jewódzkie fundusze turystyki i wypo
czynku łub re9ion tl lne fundusze rewu
loryzacji zabytków."; 

8) wart. 14 w ust. 6 wyra'zy "Minister do Spraw Cen " 
zastępuje się wyrazami "Minister Finansów"; 

9) wart. \5 , 

a) w liSt. 2 wyrazy "Minister do Spraw Cen lub 
okręgowe urzędy cen" zastępuje się wyrazami 
"Minister Finansów lub izhy skarbowe", 

b) doda je się ust. 5 w brzmieniu : 
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,,5. Minister Finansów, w porozumieniu z Mini
strem Handlu Wewnętrznego i Usług, Preze
~em Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 
i Jakości oraz właściwymi ministrami, ustala 
branżowe minimalne opusty cen umownych 
dla: 

1) niższych klas jakości (gatunków, stopni. 
wyrobów) przewidzianych w normach lub 
il!pych przepisach dla poszczególnych t0 ' 
warów, 

2) wyrobów o jakości niższej od wymaganej 
normą, dopuszczonych do obrotu na pod
stawie odstępstwa od normy."; 

10) wart. 16 vi ust. 3 wyrazy "Ministrem do Spraw Cen" 
zastępuje się wyrazami "Ministrem Finansów"; 

11) wart. 17: 

a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"I. Ceny urzędowe i marże handlowe urzędowe 
ustala Minister Finansów, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

,,3. Wojewodowie i prezydenci miast: stołecznego 
Warszawy, Krakowa i Łodzi ustalają ceny 
urzędowe niektórych towarów i usług; Sejm 
w wykazie , o którym mowa wart. 7 ust. L 
określa te towary i usługi. 

4. Rady narodowe stopnia podstawowego. a w 
. miastach podzielonych na dzielnice rady naro

dowe tych miast, określają strefy cen (strefy 
taryfowe) obowiązując:'! przy przewozie osób 
i ładunków taksówkami osobowymi i bagaż 0-

wymi."; 

12) w art. \8 w liSt. 1 wyrazy "Minister do Spraw Cen 
lub Jkręgowe urzędy cen" zastępuje się wyrazami 
"Minister Findnsów j ub izby skarbowe"; 

13) wart. 19: 

a) w ust. 5 wyrazy "okręgowy urząd cen lub" 
skreśla się, 

b) w ust. 6 wyraz "wymienione" zastępuje się wy~ 
razem "wymieniony", a wyrazy "okręgowego 
urzędu cen" wyrazami "izby skarbowej", 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie : 

,,7. Od decyzji ustalającej nienależną kwotp, 
i kwotę dodatkową, wydanej przez izbę skar
bową, przysługuje odwołanie do Ministra Fi -
nansów.", lo 

d) w ust. 8 po wyrazie "kwoty" dodaje się wyrazy 
"i kwoty dodatkowej", 

'e) w ust. 9 wyrazy "Ministra do Spraw Cen" zastę
puje siG wyrazami "Ministra Finansów"; 

14) wart. 22 wyrazy "Ministra do Spraw Cen" zastępuje 
się wyrazami .. Ministra Finansów". 

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lutego \982 r. o gOSp0-
darce finansowej przedsiębiorstw pailstwowych (Dz. U. 
z 1986 r. Nr 8, poz. 4:4 oraz Nr 39, poz. 192) wprowadza 
się następujące zmiany: 
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łJ W a.rt.28~- - / 

':~ i.w · 1St: :~: ,uAanię , drugie skreśla się 
. ~) , ust. ' -4 otr.zyrtlu}e ,:b't~ienie~ 

.,-4. .wn~"oś<i~tfi.wek oąpis6w na fundusz postępu 
tedmi<:zno-ekonomicznego jest ustalana na 
okresY' , wielOi'etnie w narodowym planie spo

' łeczno"gOSp9(lar,cz.ymodpowiednio dla poszcze
gÓlnyclt ' gałęzi. i branż. Przedsiębiorstwa mogą 

. " w pttYPildk!łch uzasadnionych rozmiarem pro-
, wad20oych ' prac badawczo-rozwojowych pod
wyź$Z,aćlub obniżaĆ' stawkę odpisu, jednakże 
nie więce~ niż o 250/ •• "; 

2} wart. 39 w '\lU. 1 na końcu " dodaje się zdanie w 
bł'źQli~lliu: • " , 
"vli:lIiie przystąpien~ do i rzeSzenia obligatoryjnego 
pr~ęJli,orstwa, do ~ęgo nie zobowiązanego, wydatki 
na Utrzymanie -tego zrzeszeł1ia- przedsiębiorstwo po-

... _ .. - Ic,r.ywaa ~"",,, , ~~ziaJ~, ~~ " . 

'.I 
I 

" 

3)~ art; 45 USt. 7 ' otrąmuje brzmienie: 

,,!. Rada .M.i:nisttów, w drodze ro~rządzenia , może 
wprow-a.dzi€ dla ,przedsiębiorstw; o których mOWd 
NI , ust: .'} pkt 1. ulgi polegającej na całkowitym 
,zw:olnieęiu, jl~" na 'zmniejszaniu procentu od
pisÓW arn0rt~,y:jnychpodlegających przekaza
niu. -do, 'hridiCł~ :~ralnego. Dla przedsiębiorstw. 

", ~ jC:tóryehmow.~::w Ust. t pkt 2, ulgi polegające 
. ' ,;~; ;.);;~i~; rałkow.tftń:· z~oł~eRiu lub, zmniejszeniu pro

,', . ')i;'\:/;~lttu , odpisÓw ,amońyzacyjnych, podlegających 
';;i\t~~nh~-:n,ą, $centralizowany rachunek, mogą, 
-;;-,.,~~~tły:~ '-pt~yzMiW~Ji:ę w drodze uchwały wojewódz-

'r.~1fiej ł-~y .n~t~owej." . 

. · Art.4:W::U~1;a~~: 'z dnia 26 lutego 1982 r. o opc
'datkow4.D1U ~ostek9Q~poda-rk,i uspołecznionej (Dz. U. 
z .1'986 r. NI\ ą,pd~/ 4'5 '- ()iaz . Nr 39. poz. 192) wprowadza 
się , następU:j~ i;iQni~~y,:,,; 

l) w a.rt';3:/~~t:::~~ Pe wyrazach "podatku dochodo
: ~ego~Jd.4(tifi.j~ ~~:f;~-aZY .. oraz podatku od ponad

. ~orm'i!.ryw,iły,ch ~WY~t . wynagrodzeń"; 

2) '· W~~il$ _;Wusł .. '3 dodaje. się zdanie w brzmieniu: 
i.Obnl~iestawe:k pOdatkowych do wysokości wyni

- lća'jące} zust-. 2 nie~ga zaSIęgania opinii właści
,wej komisji Sejm:eW~ł; ·j. 

3) wart. 22: . 

a) w ust, 3 wY:rJitz"{ "Przepis ust. 1" zastępuje się. 
wyrazami "Przepisy usl. t i 2", 

b) w ust. 4 w pkt 2 wyraz .. własnego" skreśla' się; 

4) wart. 23 w ust. 1 wyrazy .. zgodnie z przepisami w 
sprawie zapewnienia warunków do dalszego rozwoju 
spółdzielni inwalidów" zastępuje się wyrazami "okre
ślonego odrębnymi przepisami"; 

5) wart. 30: 

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i do,
daje wyrazy "nadwyzkę bilansową. nadwyżkę wy
datkow nad dochodami, a w jednostkach nie two;
Tzących zysku:':.::.... koszty ich działalności", 

b) w ust. 2 po pkt l dodaje si~ pkt la w brzmieniu: 

.. la) kwota V/yh4rodzeń wypłaconych w ciężar 
kosztów przekraczająca kwotę wynagrodzeń 

ustaloną według zasad określonych przez 
Radę Ministrów na podstawie ust. 2a," 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu : 

,,2a. Rada Ministrów może ustalić w centralnym 
planie rocznym wskaźnik wzrostu kwoty wy 
nagrodzeń wypłacanych w ciężar kosztów, 
którego przekroczenie zobowiązuje do uiszcze
nia podatku, Wskaźnik ten oblicza się w. sto
sunku do kwot wynagrodzeń wypłacanych Zd 
rok poprzedzający rok podatkowy, 

2b. Przy ustaleniu podstawy opodatkowania w 
!Wypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt la: 
1) nie ma zastosowania art. 34 ust. I pkt 2, 
2) wyłącza się z tej podstawy kwetę zmniej · 

szenia z tytułu sprzedaży eksportowej, 
o której mowa wart. 32 pkt I lit. d). wy
płaty z rezerwy, o której mowa w art. 35 
\ust. 1, Orjl~, honoraria autorskie i realiza · 
torskie, a także wypłaty wynikające z 
przepisów o wynalazczości."; 

6) w art. 32 : 

a) w pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie : 

"c) stawki podatku według progresywnej skali 
od 40 do 500°/0 przy podstawie opodatkowa· 
nia. o które j mowa wart. 30 ust. '2 pkt 1, od 
100 do 4000/0 przy podstawie opoddtkowania . 
o której mowa wart. 30 ust. 2 pkt :2. i kwoty 
przekazanej z funduszu załog i na za kładowy 

fundusz socjalny, o której mowa wart. 30 
ust. 2 pkt 3. którą do celów 'podatkowania 
sumuje się z ponadnormatywnymi wypłatami 

nagród i premii z zysku do 'podziału, oraz 
stawkę podatku określoną w granicach od 
500 do 800t'/o przy podstawie opodatkowania, 
o której mowi' wart. 30 ust. 2 pkt la.". 

b) w pkt 2 wyrazy "w dostosowaniu do specyficz
nych warunków działania" skresla się ; 

7) wart. 35 w ust, 1 po wyrazach "wolnej od podatku" 
dodaje się wyrazy "o której moWa wart. 31 i 32 
pkt 2 lit. b)"; 

8) dodaje się art. 35a w hrzmieniu : 

"Art. 35a. Jednostkom goSpodarczym, w których 
procentowy wzrost wynagrodzeń wypłaco
nych w ciężar kosztów w stosunku do 
roku pOprzedzającego rok podatkowy. po
mniejszony o ulgi z tytułu wyłączeń. 
o których mowa wart , 30 ust. 2b pkt 2. 
jest wyższy od wskażnika przyrostu wy
nagrodzeń okre~lonego w centralnym pla
nie rocznym albo powstało zobowiązanie 

z tytułu podatku od ponadnormatywnych 
wypłat wynagrodzeń przekraczającego 

kwotę stanowiącą 25~/o zysku do podziału 
lub nadwyżki bilansowej. nie przysługują , 

l) ulgi w podatku dochodowym, okreslo· 
ne przez Radę Ministrów na podstawie 
ninie jsze j ustawy oraz przepisów ,od
rębnych , 

'2) dotacje z budżetu w wysokości odpo· 
wiadającej kwocie należnego podatku 
od ponadnormatywnych wypłat wyna
grodzeń; nie dotyczy to jednostek 

--,..., 
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gospodarczych pobierających dotacje 
przedmiotowe w formie różnicy cen 
oraz w których udział wartości sprze
daży produkcji dotowanej "IN wartości 
produkcji sprzedanej ogółem nie prze
kracza 25%."; 

9) wart. 36 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "mieszkanio
we" dodaje się wyrazy "oraz państwowe przedsię
biorstwa (zakłady) gospodarki mieszkaniowej"; 

tO) wart. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,,2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa , 
jakie środki pracy i inne przedmioty długotrwa
łego użytkowania uznaje się za trwałe, zasady 
aktualizacji ich wyceny oraz zasady amortyzacji 
środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych, a także wysokosć stawek amortyza
cyjnych." 

Art. 5. W ustawie z dnia 12 lipca 1984 r. o plano
waniu p rzestrzennym (Dz. U. Nr 35, poz. 185) wprowadza 
się następujące zmiany: 

l) wart. 11 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 

"I. Naczelnymi organami administracji państwowej 
są w sprawach: 

l) planu krajowego i planów regionalnych -
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, 

2) planów miejscowych - Minister Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej." 

.. 3. Zasady sporządzania projektów założeń do pla.
nów, projektów planów oraz kontroli ich reali
zacji ustalają: 

l) w zakresie planów regionalnych - Przewodni
czący Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów, 

2) w zakresie planów miejscowych - Minister 
Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ko
munalnej."; 

2) w art. 12 w ust. 1 wyrazy "regionalnych i" skreśla si~; 

3) wart. 15 w ust. 2 wyrazy "Minister Administracji 
i Gospoda rki Przestrzennej" zastępuje się wyrazami 
"Plzewodniczący Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów" oraz skreśla się zdanie drugie; 

4) w art. 41 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu : 
"Wojewódzka rada narodowa mOŻe upoważnić pre
zydi um tej rady do wyrażania zgody na wydawanie 
decyzji o lokalizacji inwestycji, po uprzednim zasięg
nięc iu opinii prezydium właściwej miejscowo rady 
naIodowej stopnia podstawowego,"; 

5) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy 
.. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej" 
zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach 
wyrazami "Minister Budownictwa, Gospodarki Prze
strzennej i Komunalnej". 

Art. 6. W ustawie z qnia 12 lipca 1984 r. o Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 35, poz. 1861 
wprowadza się następujące zmiany : 

l) wart. 1 w ust. 1 po wyrazach .. zagospodarowania 
przestrzennego kraju" dodaje się wyrazy "i planów 
regionalnych"; 

2) wart. 2: 

a) w zdaniu pierwszYm po · w-Ytaza'Ih .i~ar~ 
wania przestrzeanego ~aju'" 4ńCłA~. ·Wylaą 
"i planów regionalnych .... 

p) w pkt 1 po wyrazac;h "pnesttzelUręgO zagospoda
rowania kraju" dodaje' się ' 'wyrazy --"l regionów", 

cJ. w pkt 2 po wyrazach •• zagospodarowania- prze
strzennego kraju" dodajes"= . ~azy oJ planow 
regionalnych". ..' 

d) w pkt 5 wyrazy "a także sprawlUBi" zastępuje 
się wyrazaąli "w tym"; 

3) wart. 8 w p'kt 1: 

a) w lit. a) po wyrazie "centralnych" dodaje się wy
,razy "i terytorialnych, zasady sporząd2ćUlia pro
jektów założeń do planu zagospodarowania pne~ 
strzennego kraju i planów regionalnych oraz pro
jektów tych planów. a także kontroli ~lizacji 
planów regionalnych", ~. ' 

b) w lit. b) przecinek zastępuje się średnikiem i do- c 

daje wyrazy "ocena diiaMłnośti jednostek gospo
darki uspołecznionej powinna . uwzględniać . w. 
szczególności efektywność gOspodarowania czyn
nikami wytwórczymi oraz zdolność do samofinan· 
sowania ich rozwoju," 

Art. 7. W ustawie. z dwa 23 grudnia 1985 r. o cen
tralnych funduszach rozwoju naUki i tecłiniJd (Oz.. U. 
Nr 59, pez. 297) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 2: 

a) w ust. 1: 
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

",,2) wpłaty pl'zedsiębiorstw .państwowych, przed
siębiorstw mieszanych, a także spółek 
handlowych, wklórych Skarb Państwa albo 
jednostki gospodarki uspołecmionej posia
dają udział wynoszący ponad 5fIł/o kapi
tału zakładowego," 

- pkt 3 skreśla się, 

- pkt 4 otrzymuje oznaczenie pkt 3. 
b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

" l a. Jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2 obo
wiązane są do wnoszenia opłat na Fundusz. ... 

c) w ust. 2 wyrazy .. i 3" skreśla się; 

2) wart. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

.. 1. Centralny Fundusz Wspomagania Wdrożeń prze
znacza się na dofinansowanie przedsięwzięćwdro
żeniowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej." , 

3) art. 6 otrzymuje brzmienie ' 

"Art. 6. Rada ~inistrów, w drodze rozporząd:zenia, 

określa: 

1) szczegółowe zasady tworzenia Funduszu 
oraz gospodarowania środkami fundu · 
szów, o których mowa wart. 3 ust. 1. . 

2) zasady przyznawania i finansowania na
gród i stypendiów, o których mowa w 
art. 4 ust. 2, jak również uprawnienid 
i obowiązki osób pobierających stypendia, 
zasady cofania stypendiów oraz sprawo
wania koordynacji i nadzoru nad zapew-
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nieniem warunków i przebiegiem reali
zacji zadań w ramach stypendiów, 

3) zasady udzielania przez macierzyste za
kłady pracy osobom pobierającym sty
pendia urlopów bezpłatnych na czas po· 
bierania stypendium, warunki zallczania 
okresu urlopu bezpłatnego do okresu za
trudnienia., cd którego Z'ależą uprawni e ·· 
nia pracownicze, a także zakres upraw
nień pracowniczych przysługujących tym 
osobom w okresie pobierania stypen
dium." 

Art. 8. Traci moc ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 
o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych 
organów administracji państwowej w dziedzinie budow
nictwa i planowania przestrzennego (Dz. U. Nr 8. poz. 49, 
z 1972 r. Nr l t. poz. 77 i z 1983 r. Nr 44, poz. 200), 
a uprawnienia prze\y-idziane wart. 1 pkt l tej ustawy dla 
Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów przechodzą na Ministra Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej. 

Art. 9. 1. Przewodniczący Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity 

tekst ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. c planowaniu spo
łeczno-gospodarczym (Dz. U. Nr 7, poz. 51. z 1983 r 
Nr 71. poz. 318 i z \985 r. Nr 37, poz. 174). z uwzględnie
niem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej 
numeracji rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów. 

2. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolite teksty ustaw : 

1) z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1985 r 
Nr 49, poz. 26\), 

2) z dnia 26 lutego \982 r. o opodatkowaniu jednostek 
gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, 
poz. 45), 

z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogło
szonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, z ~
stosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, artykułów, 

ustępów i punktów. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 
\987 r. 

Przewodniczący Rady Państwa : w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 
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USTAWA 

z dnia 19 urudnia \986 r. 

o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 li,pca 1983 r. o systemie 
rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 4 t. 
poz. 185 i Nr 62, puz. 286 oraz z 1984 r. Nr 21. poz. 100 
i Nr 31. poz. 173) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 42 w ust. 3 po wyrazie "Uchwały" dodaje się 
wyrazy "wojewódzkich rad narodowych", 

2) wart. 64: 
a) w ust. 1 dodaje sic: zdanie drugie w brzmieniu : 

"Wojewódzka rada narodowa. wyrażając zgodę 

bierze pod uwagQ w szczególności ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmie!1ie: 
.. 2, Wojewódzka rada narodowa może upowazmc 

prezydium tej rady do wyrażania zgody, o któ
rej mowa w ust. t. po uprzednim zasięgnięciu 
opinii prezydium właściwej miejscowo rady 
narodowej stopnia podstawowego.", 

c) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach "radił 
narodowa" dodaje się wyrazy .. lub z jej upoważ
nienia prezydium"; 

3) wart. 137 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 
,,6. Terenowy organ administracji paristwowej o wła

ściw05ci szczególnej może, za zgodą terenowego 
organu administracji p3ństwowej o właściwości 

ogólnej, powierzyć prowadzenie niektórych spraw 
należą(:ych do jego właściwości, w tym równiel 
wydawanie z jego upoważnienia decyzji admini 
stracyjnych' kierownikom państwowych przedsię

biorstw, zakładów i instytucji podporządkowa

nych radzie narodowej. 
7. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia. określa 

rodzaje spraw i sposóh ich powierzania kierowni 
kom jednostek. o których mowa w ust. 6."; 

4) wart. \38 dodaje się ust. 2it w brzmieniu : 

,,2a. W miastach będących jednost karni podziału te
rytorialnego stopnia podstawowego podzielonych 
na dzielnice . w postępowaniu administracyjnym 
organami wyższego stopnia w rozumieniu Ko
deksu postępowania administracyjnego są: 

l) w stosunku do terenowych organów admini
stracji państwowej o właściwości szczególnE- j 
w dzielnicach - właściwy rzeczowo tereno 
wy organ administracji państwowej o właści
wości szczególnej w mieście. 

2) w stosunku do terenowego organu admini
stracji państwowej o właściwości szczegól
nej w mieście - właściwy rzeczowo tereno
wy organ administracji państwowe i o właści
wości szczególnej stopnia wojewódzkiego."; 

5) wart. 146: 

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. l, 
h) dodaje się ust. 2 w hrzmieniu: 

,,2. W miastach bc:dących jednostkami podziału 

terytorialnego stopnia podstawowego podzie
ionych na dzielnice nad'lór nad dzielnicowymi 
·radami narodowymi sprawują miejskie rady 
narodowe tych miast w ziłkre5ie ustalonym w 
ust 1."; 

6) wart. 149: 

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1. 

h) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. W miastach będących jednostkami podziału 

terytorialnego stopnia podslawowego podzie
lonych n,l dzielnice nadzór kierownictwo 


