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164 - Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 czerwca 1966 r. zmieniaj·ące zarządze-
nie w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przy jmowania zamówień na nie-
które artykuły budowlane pochodzęni a mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe 328 
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UCHWAŁA Nr 174 RADY MINISTROW 

z dnia 21 czerwc.a 1966 r. 

w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych 
funkcjonariuszów Służby Więziennej. 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 
10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 69, poz. 
436) oraz art. 33 ust 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Oby
watelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70) Rada Mi
nistrów uchwala, co następuje: 

§ l. Funkcjonariuszom Służby Więziennej i funkcjona
riuszom zwolnionym ze Służby Więziennej otrzymującym 

zaopatrzenie emerytalne na podstawie przepisów normują

cych zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszów Służby \Vię-
, ziennej zapewnla się pomoc Państwa w budownictwie miesz

kaniowym na zasadach określonych w uchwale nr 122 Rady 
Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zapewnienia wa
runków dalszego rozwoju spółdzielczego budow:nictwa miesz
kaniowego (Moni tor Polski Nr 27, poz. 133) oraz w . uchwa
le nr 129 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie 
pomocy Państwa przy budowie przez osoby fizyczne domów 
jednQrodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych 

.' (Monitor Polski Nr 27, poz. 140) ze zmianami wyni' -.ającymi 
z niniejszej uchwały. - -

§ 2. 1. Pomoc Państwa na zasaqach niniejszej uchwały 
. jest realizowana z fundus zu utworzonego rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1966 r. w sprawie utwp
rzenia fundus zu mieszkaniowego Ministerstwa .Sprawiedli
wości (Dz. U. Nr 26, poz. 1551. 

2. Fundusz, o którym mowa -w ust. 1. może być użyty na: 

1) budowę przez jednostki organizacyjne więziennictwa d o
mów wielomieszkaniowych, ,przeznaczonych na sprzedaż 
spółdzielniom mieszkaniowym i budowlano-mieszkanio
wym, 

2) udzielanie kredytu długoterminowego na zasadach okre
ślonych w uchwałach, o których mo~a w § l: 

a) spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego na bu- · 
dowę mieszkań łącznie z podstawowymi urządzenia
mi towarzyszącymi'. których finansowanie zgodnie 
z odrębnymi przepisami należy do obowiązków inwe
storów budownictwa mieszkaniowego, 

. b) . osobom wymienionym w § Iw razie budowy domu 
jednorodzinnego lub lokalu w małym domu miesz
kalnym we własnym zakresie, 

3) przyznawanie osobom wymienionym w § 1 dodatko
wych ulg: 
a) w formie pomocy finansowe j zwrotnej lub bezzWrot

nej na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego (budo
wlanego) do spółdzielni budownictwa mieszkaniowe
go lub wkładu własnego przy budowie domli jedno
rodzinnego (IQkalu w małym domu mieszkalnym) -
we własnym zakresie, 

b) w spłacie należności na rzecz spółdzielni budownic
twa mieszkaniowego z tytułu _wyposażenia mieszka!'l 
w meble wbudowane. i urządzenia sanitarne, które 
nie zostały ujęte kosztami inwestycyjnymi. jednakże 
tylko w tych wypadkach, gdy uzupelnienie wymaga
n ego' wkładu przewidziane pod lit. a) nie wyczerpuje 
ulgi dodatkowej, określonej w § 3 ust. l, 

c) w spłacie nale żności z tytułu kredytu udzielonego 
na .budownictwo mieszkaniowe albo z tytu łu nabyc ia 
od Państwa domu jednorodzinnego lub lokalu w ma
łym domu mieszkalnym. 

3. Użycie funduszu na cele określone w ust. 2 pkt 1 i 2 
lit. a) może nastąpić pod warunkiem, że spółdzie lnie budow-
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nictwa mieszkaniowego zapewnią przydział lokali mieszkal
nych lub domów jednorodzfnnych osobom wymienionym w 
ł l, będącym członkami tych spółdzielni. 

§ 3. 1. Ulgi określone w § 2 ust. 2 pkt 3 przyznaje się 
w wysokości do 20a/o wartości mieszkania służbowego na
leznego funkcjonariuszowi Służby Więziennej. 

2. Wartość mieszkania oblicza się według zasad ókre
ślon ych dla przeliczeń wkładów na mieszkaniowych ksią

żeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczęd

ności. 

, 3. Sposób ustalania wielkości mieszkania służbowego 

w metrach kwadratowych przysługującej osobom wymienio
nym w § 1 określa Minister Spra wiedliwości. 

4. Pomoc finansowa określona w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a) 
może być przyznana jeszcze przed opróżnieniem mieszkania 
służbowego. 

§ 4. L Osoba wymieniona w § ·1, która nie opró'Ż,nila 

dobrowolnie zajmowanego mieszkania służbowego w ciągu 

miesiąca , od dnia uzyskania lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, traci prawo do ulg dodatkowych przewi
dzianych w § 2 ust. 2 pkt 3 i obowiązana jest do zwrotu 
kwot przyznanych w ramach tych ulg. 

2. Funkcjonariusz, który . został zwolniony ze Słuzby 

Więziennej wskutek ukarania karą dyscyplinarną wydalenia 
ze słuzby albo skazania prawomocnym wyrokiem sądu .na 
karę pozbawienia wolności, a nie na'był prawa do zaopatrze
nia emerytalnego z tytułu wysługi lat stosownie do przepi
sów normujących zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszów 
S:ui:by vVięziennej, traci prawo do dalszego korzystania z ulg 
przewidzianych w § 2 ust. 2 pkt 3. 

§ 5. 1. Pomocy finansowej na uzupełnienie własnego 

wkładu mieszkaniowego (§ 2 ust. 2 pkt 3 lit. a) można udzie
lk pod warunkiem nagromadzenia własnych wkładów: 

1) w spółdzielni mieszkaniowej w wysokości co naj-
nmiej 50f0 kosztów budoWy lub ceny nabycia lokalu 
mieszkalnego, ' 

2} w spó ł dzielni budowlano-mieszkaniowej - w wysoko
ści co najmni!"j 20% kosztów budowy lub ceny nabycia 
lokalu mieszkalnego, 

3) w spółdzielczych zrzeszeniach budowy domów jednoro
dzinnych i w budownictwie indywidualnym - w wyso
kości co najmniej 20010 kosżtów budowy albo ceny na
bycia domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu 
mieszkalnym. 
2, Kwoty z tytułu pomocy finansowej przekazuje się do 

Banku Inwestycyjnego na właściwe konto. 
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§ 6. 1. O przyznaniu kredytu i ulg dodatkowych orze
kają właściwe organy Ministerstwa Sprawiedliwości. 

2. Właściwość organów w sprawach określonych w 
ust. 1 oraz zasady i tryb postępowania w tych sprawach, 
jak również W sprawach zwrotu kwot z tytułu udzielonej 
pomocy finansowej (§ 4 ust. 1) określa Minister Sprawiedli
wości. 

§ 7. 1. Spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego lub 
osobom wymienionym w § 1 ffi:ogą być odpłatnie odstępo

wane zbędne dla resortu sprawiedliwości materiały budo
wlane oraz wypożyczane środki transpor'tu dla celów budow
nictwa mieszkaniowego. 

2. Minister Sprawiedliwości określi zasady odstępowa
nia zbędnych materiałów budowlanych i wypozyczania środ-
ków transportu. • 

§ ' 8. 1. Funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz 
funkcjonariuszom zwolnionym ze Służby Więzienriej posia
dającym prawo do pełnej renty z tytułu wysługi lat lub 
z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze slltżbą ' 

w więziennictwie, którzy uzyskali mieszkania w spółdzielni 

budownictwa mieszkaniowego lub z budownictwa indywi
dualnego w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale, 
przysługuje równoważnik pieniężny za remont (odnawianie, _ 
drobne naprawy) tego mieszkania. 

2. Równowaznik pieniężny wypłaca się z kredytów 
budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości na zasadach i w 
wysokości określonych przez Min~tra Sprawiedliwości w po
rozumieniu z Ministrem Finansów. 

§ 9. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące ulg dodat
kowych stosuje się również do osób, które uzyskały przed 
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały lokale mieszkalne 
w trybie przewidzianym w przepisach o pomocy Państwa 
dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych lud
ności. 

§ 10. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się także do 
pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkachorga
nizacyjnych więziennictwa, z tym że nie przysługują im ulgi 
dodatkowe określone w § 2 ust. 2 pkt 3. 

§ 11. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Spra'" 
wiedliwości. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J~ Cyrankiewicz 
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ZARZĄDZENIE Nr 45 PREZESA RADY MINISTROW . 

z' dnia 22 czerwca 1966 r. 

W sprawie ustalenia listy brolDi (grup wyrobów) ohjętych koordynacją gospodarczą w dniu 31 grudnia 1965 r. 

Na podstawie § 51 ust. 2 uchwały nr 116 Rady Mini
strów z dnia 14 maja. 1965 r. o współpracy i koordynacji go
spodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się listę branz (grup wyrobów), wymie
nionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, objętych 

w dniu 31 grudnia 1965 r. koordynacją gospodarczą ogólno
branzową· 

2. Zgodnie z przepisem § 6 ust. 4 uchwały nr 116 Rady 
Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. ó współpracy i koordynacji 
g ospodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178) zmiany w skła
dzie branż objętych koordynacją gospodarczą należy zgła-

szać ,do rejestru w , Urzędzte Rady Ministrów (Zespół dCl 
Spraw Organizacji Zarządzania). 

§ 2. Szczegółowego rozwinięcia listy branz, dla opera. 
tywnych potrzeb koordynacji gospodarczej i planowania 'fi 
przekroju branżowym, na podbranże, grupy wyrobów lub 
W miarę potrzeby na poszczególne wyroby objęte koordyna
cją gospodarczą ogólnobranzową, dokonują branzowo wła .. 
ściwe zjednoczenia wiodące na podstawie Jednolitego wy
kazu wyrobów obowiązującego na lata 1966--1970 w trybie 
odrębnych przepisów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 


