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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONy NARODOWEJ 

z dnia 21 grudnia 1962 r. 

w sprawie określenia organu wojskowego właściwego do wydawania pozwoleń na wywóz za granicę broni palnej 
typu wojskowego innej niż broń palna krótka. 

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnią 31 stycznia 
1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchówych (Dz. U. 
Nr 6, poz. 43) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Pozwolenie na wywóz za granicę broni palnej typu 
wojskowego innej niż broń palna krótka oraz amunicji do 
mej wydaje Szef Sztabu Generalnego Wojska "'Polskiego. 
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§ 2. Podanie o wydanie pozwolenia, o którym mowa 
w § 1, osoby zainteresowane składają do Szefa Sztabu Ge
neralnego za pośrednictwem Oddziału Wojskowych Spraw 
Zagręnicznych Sztabu Qeneralnego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: M. Spychalski 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 1 stycznia 1963 r. 

zmieniające :rarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakłddówbudżetowych. 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. 
o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, 

co następuje: 
fi, 

§ 1. W § l zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 gru
dnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom or
ganizacyjnym formy ' zakładów hudżetowych (Monitor Polski 

. z 1958 r. Nr 1, poz. 3, z 1959 r.Nr 4, poz. 16, Nr 25, poz. 115, 
Nr 37, poz. 169 i Nr 55, poz. 261, z 1960 r. Nr 42, poz. 204, 
Nr 52, poz. 249, Nr 58, poz. 275 i Nr 69, poz, 323, z 1961 r. 
Nr 9, poz. 55, Nr 66, poz. 285 i Nr 70, poz. 299 oraz z 1962 r. 
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Nr 86, poz. 406 i Nr 89, poz. 417) wprowadza się następu

jącą zmianę: 

w części "A. w zakresie budżetu centralnego" dodaje się 
pkt 16 w brzmieniu: 

,,16) Ośrodki wczasowe Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów," 

§ 2. Zarząctzenie wchodi'i w życie z dniem oqłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1963 r. 

Minister Finansów: w z. J. Kole 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 16 października 1962 r. 

dotyczące zmiany zarządzenia o szczegółowych wytycznych w sprawie metod obliczania wysokości udziałów 
użytkowników w kosztach realizacji inwestycji komunalnych oraz metod ustalania opłat jednorazowych. 

Na podstawie § 6 uchwały nr 494 Rady Ministrów z dnia 
15 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu postępov1ania 
przy ustalaniu opłat z tytułu uczestniczenia państwowych 

jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji urządzeń ko
munalnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 2, poz. 5) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. VV zarzą<keniu Ministra Gospodarki Komunalnej 
z dnia 21 lipca 1959 r. o szc7egółowych wytycznych w spra
wie metod obliczania wysoko ści uuziałów użytkowników w 
kosztach realizacji inwestycji komunalnych oraz metod usta
lania opłat jednorazowych (Monitor Polski Nr 66, poz. 340) 
wprowadza się następujące zmiany: 

w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i do
daje się ust, 2 i 3 w brzmieniu: 

,,2. Wysokość jednorazowych opłat, wymienionych w 
ust. 1, dla najniższych grup zapotrzebowania ustala 
się odrębnie' dla następujących podgrup: 

1) 

2) 

w zakresie wodociągów: 
a) do 15 m3 na dobę (średnia wielkość 7,5 m3 

na dobq), 
b) od 16 do 30 m3 na dobę (średn ia wielkość 

22,5 m:1 na dobę), 
c) od 31 do 50 m3 na dobę (średnia wielkość 

40,0 m3 na dobę), 
d) od 51 do 75 m3 na dobę (średnia wielkość 

62,5 m3 na dobę), 
e) od 76 do 100 fi 3 na dobę (średnia wielko5ć 

8';,5 m3 na dobę), 

w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków: 

a) do 15 mS na dobę (średnia wielkość 7,5 m3 

na dobę), 

b) od 16 do 30 m3 na dobę (średnia wielkość 

22,5 m3 na dobę), 
c) od 31 do 50 m3 na dobę (średnia wielkość 

40,0 m3 na dobę), 

/ 


