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388 - Ministra Spraw Vvewnętrznych z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w sta-
tucie stowdfzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy" 693 

389 - Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 listopada 1962 r. w sprawie wytycznych co do wprowa-
d zenia obnizek opłaty rocznej za użytkowanie i wieczyste użytkowanie terenów w miastach i osie-
dlach 694 

OBWIESZCZENIE 

3W -- Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1962 r. w sprawie kursów dewiz 
zdgranicznych 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 8 listopada 1962 r. 

pieniędzy 

w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności 
"Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy". 

695 

Na podstawie § 1 rozporządzenia ·Rany Ministrów z dnia 
1 lipca 1959 r. w sprawie nadania statutu stowa'rzyszeniu 
wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju 
i Stolicy" (Dz. U. Nr 42, poz. 265) zarządza się, 00 następuje: 

użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju 
cy" (Monitor Polski Nr 71, poz. 370). 

Stoli-

§ 2. Zmiany statutu, o których mowa w § 1, zawarte są 
w załączniku do niniejszego zarządzenia. , 

§ 1. Ustala się' i ogłasza zmiany w statucie stowarzysze
nia wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy 
Kraju i Stolicy", stanowiącym załącznik do zarządzenia Mi
nistra Spra w Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 1959 r. w spra
wie ustalenia i -ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie ' z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Wicha 

Załącznik do zarzą(lzenia /łv1inistra 
Spraw VVewnętrznych z dn ia 8 li
s topada 1962 r. (poz. 388). 

ZMIANY W STATUCIE STOWARZYSZENIA WYZSZEJ UŻYTECZNOŚCI "SPOŁECZNY FUNDUSZ 
ODBUDOWY KRAJU I STOLICY" 

1. W § 21: 
1) w ust. 1 pkt 5 dodaje się na końcu wyrazy "jak również 

bilansów rocznyc h Stowarzyszenia", 

2) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
,,8) zawieranie wszelkich aktów prawnych wykraczają

cych . poza zakres uprawnień należących do zarządu 
terenowego, przy czyr!). akty pociągające za s·obą 

zobowiązania tinan50we lub majątkowe po ich uc hwa
len iu przez Radę Główną powinny być zaopatrzone 
w podpisy dwÓch osób upoważnionych do podpisy
wania dokumentów fi)1ansowych; Rada Główna mo
że upoważnić na piśmie k omitet szczebla w ofewódz
k iego do zawierania aktów prawnych w zakresie 
ljokalnym", . 

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Zebrania plenarne Rady Głównej odbywają się co 

'najmniej 2 razy w roku." 

2 . . W § 22 ust. 2 otu.ymuje brzmienie: 
,,2. Prezydium Rady Głównej odbywa posiedzenia co 

najmniej ra z na kwarta!." 

3. § 28 otrzy muje brzmienie: 
,,§ 28. 1. 'Wsze lkie wpływy na Społeczny. Fundusz Od

bud owy Kraju i Stolicy prócz wpływów wy
mienionych w ust. 2 wpłacane są do Powszęr.h
nej Kasy Oszczędności na zablokowane konto 
odpowiedniego wojewód zkiego lub ró:vnorzęd

nego miejskiego komitetu SFOS i przelewane 
a11tomatycznie na centralne konto zbiórkowe 
Stowarzyszenia. . 

2. Wpływy na Społeczny Fundusz Odbudowy Kra
ju i Stolicy z zagranicy ora z w pły wy uzysk i
wane bezpośrednio przE'z Radę Główną w pla
cane są na c entraln e kont.r) zbiórkow e Stowa
n:yszellia." 
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4. W § 29: 
1) WllSt. 1 skreśla się wyrazy !,nie podlegają podziałowi 

fundusze, o których mowa w ust. 5", 

2) ust 2 otrzymuje brzmienie: 

.1'2. Wojewódzkim funduszem dysponuje właściwy , wo
jewódzki lub równorzędny miejski komitet SFOS 
zgodnie z postanowieniem regulaminu uchwalonego 
przez Radę Główllą w porozumieniu z prezydium 

odpowiedniej wojewódzkiej lub równorzędnej m-iej
skiej rady narodowej. Kwoty przypadające z tego 
funduszu na poszczególne cele przekazywane są 

przez biuro Rady Głównej na podstawie uchw,ały 
właściwego wojewódzkiego lub równorzędn'ego 
miejskiego komitetb. SFOS.", 

3) skreśla się ust. 5. 

5. Skreśla się § 30. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 5 listopada 1962 r. 

w sprawie wytycznych co do wprowadzenia obniżek opłaty rocznej za użytkowanie 
w miastach i osiedlach. 

wieczyste uż'ytlwwanie terenów 

Na podstawie art. 24 ust 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. 
o gospodarce terenami w ,miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, 
poz. 159) oraz § 8 ust. ,3 uchwaly nr 105 Rady Ministrów 
z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia 
opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach 
(Monitor Polski Nr 47, poz: 221) zarządza się, co następuje: 

.§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o uchwa
le bez bliższego określenia, rozumie się przez to uchwa
łę nr 105 Rady I\1inistrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie 
wytycznych dla ustal.en.ia opłat .z tytułu korzystania z te
renów w miastach i osiedlach (Monitor Polski Nr 47, poz: 221). 

§ 2. Przy wprowadzaniu obniżek za użytkowanie i wie
czyste użytkowanie terenów na podstawie § 8 ust. 2 i ust. 4 
uchwały prezydia wojewódzkkh rad .narodowych (rad naro
dowych miast wyłączonych z województw) .powinny kiero
wać się wytycznymi zawartymi w niniejszym zarządzeniu. 

§ 3. Obniżki opłaty rocznej za użytkowanie terenu przez 
organizacje społeczne (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 li.pca 1961r. o gospodarce terenami w miastach 
i osiedlach - Dz. U" Nr 32, poz. 159) należy stosować do: 

1) organizacji politycznych i związków zawodowych - w 
maksymalnych granicach, 

2) organizacJi spółdzielczych - w granicach określonych w 
§ 8 ust. 2 uchwaly, w zależności od gospodarczej po
trzf!by aktywizacji rodzaju działalności prowadzonej 
przez określone spółdzielnie nil danym terenie; obniżki 
powinny być stosowane w szczególności do organizacji 
spółdzielczych, których zadaniem jest świadczenie usług 
na rzecz ludności. 

§ 4. Do spółdzielni mieszkaniowych (lokatorskich) na
l eży stosować obniżkę opIat rocznych za wieczyste użytko
wanie terenów w maksymalnych granicach. 

§ 5. 1. Na obszarach wymienionych w § 8 ust. 2 uchwa
łv wprowadzenie w stosunku do inn'vch osób prawnych niż 
~ymienione w §§ 3 i 4 niniejszego z~rządzenia obniżki o pła
ty rocznej za wieczyste użytkowanie terenu należy oprzeć 

na ocenie"znaczenia fJospodarczego i spoleczneqo działalno

ści tej kategorii osób prawnych dla ogólnej aktywizacji i za
s I)Qkojenia potrzeb ludności ' danego terenu. 

-
2. V/prowadzenie obniżek opłaty rocznej za wieczyste 

użytkowanie terenu w stosunku do os,ób fizycznych (na ob
szarach vrymienionych w ust. 1) powinno objąć następujące 
kategorie tych osób : 

1) żołnierzy PoJskich S iłZbtojnych w ZSRR, żołnierzy 

wchodzących w skład OdroC]zonecJo \Vojska Polskiego 
w okresie przed 9 maja 19,45 r., uczestników kampanii 
wr?:eśniowej 1939 r., żołnierzy polskich formacji prz,! 
armiach sojuszniczych z okresu od września 1939 r. do 

9 maja 1945 T., żołnierzy 'armIi radzieckiej z okresu od 
22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945 r. posiadających oby
watelstwo polskie, uczestników walk partyzanckich 
z Niemcami oraz ich sprzymierzelicami, o ile nie wyst€)
powali przeciwko Polsce Demokratycznej, a wchodzili 
w skład Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, Armii Krajo
wej, Batalionów Chłopskich, Polskiej Armii Ludowej 
i Korpusu Bezpieczeństwa, członków partyzantek ra
dzieckich i jugosłowiańskich posiadających obywatel
stwo polskie, a także w stosunku do więżniów politycz
nych z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r. oraz 
vvdów i sierot po wymienionych żołnierzach, uczestni
kach walk partyzanckich ' i więźniach politycznych, 

2) inne osoby fizyczne w przypadkach, gdy obniżka uza
sadniona jest warunkami ekonomicznymi zamieszkałej , 

na danym terenie ludności pracującej ' (pracowników fi
zycznych i umysłowych) i warunkami materialnyni.i na
bywcy, 

3) w miejscowościach liczących poniżej 10.000 mieszkań
ców (z wyjątkiem miejscowości uzdrowiskowych i wcza
sc wych) - wieczystych użytkowl1ików terenu, których 
żródłem utrzyrn'ania jest praca najemna (fizyczna lub 
umysłowa). ' 

§ 6. Obniżki opłaty Tocznej za wieczyste użytkowanie 
działek przydomowych odpowiajających obowiązującym 

normalywom (§ 8 ust. 4 uchwały) najeży wprowadzić w sto
sunku do osób fizycznych wymieniollych w § 5 ust. 2 niniej
szego zarządzenia: 

§ 7. 1. Organy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej" 
preżydium raely narodowej miasta lub osiedla, wyd'ając na 
pocJ'itawie § 9 uchwały decyzje o obniżeniu opłaty za Wle-

czyste użytkowanie terenu os(\bom prawnym lub osopom 
fIzycznym, powinny w decyzjach tych wskazać na indywi
dualny charakter obniżki przyznanej wyłącznie określonemu 
wienystemu uż,ytkownikowi. 

\ 

2. J eż,eli prezydium wojewódzkiej rady narodowej (ra-
dy narodowej miasta wyłączonego z województwa) wpro
wadzi obnii,kę opIat przez ustalenie minimalnej i maksymal
nej granicy obniżki, organ g"ospodarki komunalnej i miesz
kaniowej wymieniony w ust. 1. ustalając w tych granicach 
obniżkę dla poszczególnych osób prawnych i fizycznych, 
weź,m le pod uwagę znaczenie qospoclarcze i możliwości plat-

' ni cze osoby prawnej oraz syt uację materialną osoby-fizycz
nej . 

§ 8, Zarząd 2en1e wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia? listopa da 1962 r. 

Minister Gospodarki Komuna lne j: w z. J. Goryński 




