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wości i potrzeb trans portu samochodowego zapewmc zakła

dom transpor tow ym korzystanie z posiadan ych , obie któw, 
maszy n i urządzeń w zakresie obopólnie uzgodnionym. 

3. J eże li obowiązujące przepisy prze.wi dują, że w wy
jątkowych wypadkach właściwy organ może wyra z ić zgodę 

na przekazanie nieodpłatne , przekazanie powinno nastąpić 

nieodpła tnie. 

4. W odniesieniu d o pojazdów samochod owych decy
zję w sprawie nieod platn ego przekazania może podjąć k Le
rownik jednostki nadrzędnej nad j ednostką prze ka zującą, 

przy czym w decyz ji tej powinno być zaznaczoń e , że przeka
zanie następlije , w wykonaniu przepisów uchwały. 

5. J eże li przekazywanie i prze jmowanie, o których mo
wa w ust. 1, następuje łącznie z częścią zadań planowanych 
z tym związanych i ma miejsce w ciągu roku, uchwala wła
ściwej komisji terenowo-branżowej lub ogólnobranżowe j po
r oz umienia transportu samochodowego stanowi podstawę do 
w prowadzenia odpowiednich zmian w planach jednostek 
pr zeka z ującej i przejmującej oraz w planach ich jednostek 
nadrzędnych. 

6. Zainteresowane ministerstwa lub jednostki równorzęd
ne zobo:wiązane są do przekazania i pr ze jęcia na mocy wza
jemnego porozumienia odpowiednich limitów zatrudnienia 
i funduszu plac, o których to ' zmianach zaw iadamiają raz na 
kwartał Komisję Planowania przy Radzie Ministrów i Mi
nisterstwo Finansów. 

7. Przekazywanie i przejmowanie, powodujące przesu
nięcie między budżetem terenowym i centralnym, odbywa 

" SIę na zasadach ustalol).ych przez Ministra Finansów. 
§ 7. Zobowiązuje się Ministra Komunikacji 00 wydania 

w porozumieniu z Prze wodniczącym Komisji Planowania przy 
Rad zie Ministrów oraz Ministrem Finansów w terminie do 
dn :a 30 listopada 1964 r. przepisów umożliwiających uczestni
k om porozumienia w transporcie samochodowym: 

. 
1) wspólne użytkowanie obiektów zaplecza technicznego, 
2) rozwój kooperacji w zakresie wykorzystania całego za

plecza technicznego, przede ws zystkim przez stworzenie 
systemu korygowania planu fundu szu płac w związku 

z usługami świadczonymi na rzecz innych uczestników. 

§ 8. ' 1. Obroty w zakl~sie zaopatrze nia materiałowego 
oraz usłu g i dokonywa ne we wnątrz porozumienia w transpor
cie samochod owym ś wi a dczone są przez jego uczes tników na 
warunkach i w trybie stosowanych w ramach ich macierzy
stych zjednoczeń (jednostek równorzędnych). Obroty te 
i usługi nie podlegają ograniczeniom stosowanym z tytu ł u ' 
przynależności kontrahentów do różnych zjednoczeń (jedno
stek równorzędnych) bądż resortów. 

2. Dla lepszego wykorzystania stacji paliwowych i skró
cenia obrotu paliwami oralsprawnie jszego funkcjonowilnia 
transportu samochodowego dopuszcza się między uczestnika
mi porozumienia branżowego w transporcie ob roty mater ia
łów pędnych, olejów' silnikowych i smarnych, w)U1ikające 
z potrzeb eksploatacyjnych pojazdów. 

§ 9. Przepisy uchwały nie dotyczą resortów : obrony na
rodowej i spraw wewnętrznych oraz jednostek więzienn i c
twa , zakładów popra wczych i schronisk dla nieletnich podle
głych Ministrowi Sprawiedliwości .. 

§ 10. Wykonanie uchwały porucza się Pn:ewodniczące
mu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, wszystkim 
zainteresowanym ministrom. kier:ownikom urzędów central
nych, prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad naro
d"owych miast wyłączot:ly'ch z województw) oraz zarządom 
centralnych związków spółdzielczych. 

§ 11. Uchwala wchodzi w życie" z 'dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A ' 
/ 

z dnia 14 października 1964 r. 

w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1965 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 
196 1 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkod
n ik ami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) oraz § 2 pkt 3 
rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z d,nia 9 mar
ca 1960 [; w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem spory
szem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) zarządza, się, co następuje: , 

§ 1. Sztuczne zakażenie żyta sporyszem na warunkach, 
określonych w § 2 pkt 1 i2 rozporządzenia Ministrów Rol
ni ctwa j Zdrowia z dnia 9 marca 1960 r. w sprawi,e ochrony 
ży ta przed " zaRażeniem sporyszem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) 
dozwolone jest w 1965 r. jedynie na terenie: 

a) powiatów : kolskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, 
słupeckiego i wolsztyńskiego województwa poznań

skiego, 
b) powiatów:' bytowskiego, człuchowskiego. koszaliń

skiego. miasteckiego, sławieńskiego, słupskiego i zło

towskiego województwa koszalińskiego, 

c) powiatów: goleniowskiego, gryfińskiego. łobeskiego, 

nowogardzkiego i stargardzkiego województwa szcze-
cińskiego: ' 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w i:yciez dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: w :t. S. Gucwa 

Tloezoo:l z polecenia Prezesa Rl'Idy Mlnistr6w w 'lIIkładach Graf1c:mych -"Tamka", Warszawa, ul. Tamka S. ' 
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