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§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 
1969 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obro
towego i dOdiod.owego od ni~których spółdzielczych zakła
dów usługowych (Monitor Polski Nr 9, po,z. 84) wprowadza 
się nastqpujące zmiany: 

1) . w § 3 ust. 3 pkt 3 skreśla się wyrazy "prezydium rady 
naródowe j"; 

2) w § 4 ust. 1 pkt 1 po wyrazach "nie więcej niż 2 oso
by" dodaje się wyrazy "na jednej zmianie, a ogółem 
na trzech zmianach nie więcej niż 5 osób"; 

3) w § 10 ust. 2 wyrazy "w dniu następnym" zastępuje ~ię 
wyrazami "w ciągu tygodnia"; 

4) w § 13 ust. 1 po wyrazach "orzeka organ finansowy" do
daje się wyrazy "podając datę, od której zmienia się 
wysokość ryczałtu bądż wyłącza się zakład spod ryczał
towego opodatkowania"; 

5) w wykazie usług świadczonych przez spółdzielcze zakła
dy usługowe, które mogą korzystać z ryczałtowego opo
datkowania, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, 
poz. 17 otrzymuje brzmienie: ,,17. Szklarstwo, w tym rów
nież usł·ugi szlifierskie i ramiarskie"; 

6) w tabeli stawek ryczałtu podatkowego dla spółdziel
czych zakładów usługowych, stanowiącej załącznik nr 2 
do zarządze~ia. w rubryce 1: . . 
a) w p<>:.ycji "Elektromechanika" po wyrazie "silniko-
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wa" dodaje się wyrazy "w tym naprawa zmechanizo
wanego spnętu gospodarstwa domowego", 

b) pozycję "Szklarstwo budowlane" zastępuje się pozy
cją "Szklarstwo, w tym również usługi szlifierskie 
i ramiarskie", 

c) w pozycji "Usługi drobne" w rubryce 1 dodaje się 

na końcu wyrazy "oraz usługi dziewiarskie świadczo
ne w miejscowościach do 5.000 mieszkańców przez 
zakłady usługowe prowadzone prze'z jednostki spół
dzielcze zrze.szone w Centrali Rolniczej Spółdzielni 

«Samopomoc Chłopska»"; 
7) w tabeli sta wek ryczałtu podatkowego dla s'półdzielczych 

zespołów rozrywkowych na poszczególne urządzenia, sta
. nowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia: 

a) lp. 12 otrzymuje brzmienie: 
,,12. Automaty do gier skonstruowane w te,n sposób, 

że wygrana uzależniona jest wyłącznie od zręcz
ności grającego. •••..• 250---350", 

b) lp. 13 skreśla się, 
c) pod lp. 26 treść rubryki 2 otrzymuje brzmienie: 

"Inne urządzenia rozrywkowe z wyjątkiem automa-
tów". . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 
1970 r. 

Minister Finansów: J. Trendota 
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i' dnia 12 września 1970 r. 

'c."".. :zmieDłającezarządzeDie-' w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego ł Lotnisk Komunikacyjnych oraz okrdlenla Jego ," 
,:,:. organizacji Jako paostwowego organu ruchu lotniczego • 

-Na po<lstawieart. 44 ust. 5 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. 
Pntwo lotnicże (Dz. U. Nr 32, poz. 153) zarządza się, co 

.. ' . następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 21 lip
ta 1966 r. w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego 
i Lotnisk. Komunikacyjnych oraz określenia jego organiza.:ji 
jako państwowego organu ruchu lotniczego (Monitor Polski 
Nr 37, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 pkt 1 dodaje się literę f) w b~zmieniu: 
"f) prowadzenie międzynarodowej stałej łączności Jo

tnisk" ; 

2) w § 4: 
a) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

,,2. Dyrektor kieruje _ Zarządem przy pomocy trzech 
zastępców do spraw: ruchu lotniczego, technicz
nych oraz lotnisk, powoływanych i odwoływanych 
przez dyrektora Centralpego Zarządu Lotn\ctwa 
Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji.", 

ob) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

.. 5. W sprawach wynikających ze stosunku pracy 
Zarząd działa przez dyrektora; jego zastępców 
lub upoważnionego przez dyrektora Zarządu dy
rektora (naczelnika) portu lotniczego."; 

3) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: 
.. § 5. Zadania państwowego organu ruchu lotniczego 

(§ J ust. 1 pkt 1) Zarząd wykonuje przez: 
1) Wydział Ruchu Lotniczego, obejmujący: 

a) centrum kontroli obszaru oraz kontrole zbli
żania i lotniska w portach lotniczych, 

b) centralny oraz rejonowe i strefowe ośrodki 
koordynacji ruchu lotniczego, 

. c) zawiadowców lotnisk na lotniskach nieko
munikacyjnych, 

d) służbę łączności lotnisk, 
2) Dział Informacji Lotniczej." 

S 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego 
miesiąca od dnia ogłoszenia. 

Minister Komunikacji: w z. D. Tarantowicz 
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z dnia 10 pażdziernika 1970r. 

w sprawie ustalenia obsz-aru, na którym prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę. 

I Na. podstawie art. 29 i 109 przepisów z dnia 22 sierp'lia 
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. 
Nr ' 77, poz. 673 z póżniejszymi zmianami) oraz § 11 rozpo
rządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1959 r. w ' spra
rwie zwalczania gruźlicy bydła (Dz. U. Nr 34, poz. 208) zarzą-
dza się. co następuje: ' 

§ 1. POWSZechne badanie bydła na grużlicę we wSiel
kich jej postaciach prowadzi się w 1971 r. na obszarze ca-
łego kraju. _ 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1971 r. 

Minister Rolnictwa: J! Okuniev{ski 
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