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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 18 pażdziernika 1971 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zaokrąglania do pełnych kwot podstawy obliczania i należności 'podatkowych oraz 
niektórych innych zobowiązań. 

Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 26 października 1950 r. 
o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z póź
'niejszymi zmianami) zarz'ądza się, co ' następuje: 

h) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Zaokrągla się do pełnych 50 zł podstawę opodat

kowania przy ustalaniu zobowiązań 'z tytułu po
datku gruntowego."; § 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 

1967 r. w sprawie zaokrąglania do pełnych kwot podstawy 
obliczania i naleźności podatkowych oraz niektórych innych 

. zobowiązań (Monitor Polski Nr 71, poz. 346) Wprowadza się 
następujące zmiany: 

2) w § :3 ust. 1 dodaje się nowy pkt, 3 w brzmieniu: 
,,3) w § 1 ust. · 3 Końcówki w kwotach nie przekraczają

cych 25 zł pomija się, a końcówki przekraczające tę 

kwotę zaokrągla się w górę do pełnych 50 .zł". 

. I. 

.1) w § 1: 
a) w ust. 1 pkt 4 po wyrazie "podatków" dodaje się 

wyraz "gruntowego,"l . 

• 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1972 r. 

Minister Finansów: J. Trendota 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 10 października 197~ r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie treści I sposobu wypełniania kart zgonu. 

Na podstawie art. 11 ust. " ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach l chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 11, 
poz. 62) zarządza się, co. następuje: -

§ 1. W załącznikach nr ' 1 l 2 do zarządzenia Ministra 
Gospodarki Komunąlnej z dnia 27 września 1962 r. w spra
wie treści i sposobu wypełniania kart zgonu (Monitor Polski 
z 1962 r. Nr 77, poz. 357 i z 1971 r. Nr 3, poz. 16) wprowadza 
się następujące zmiap.y: 
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1) w załączniku nr l na stronie 1 poz. 6 otrzymuje brzmie
nie: "Data zgonu - godzina .•. dzień ... miesiąc .•. 

. irok ... ", 
2) w załączniku nr 2 na stronie 1 w poz. 2 w rubryce 

"Godz." skreśla się wyrazy "Tylko dla dzieci do 1 roku". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

N:inister Gospodarki Komunalnej: w z. M. ZubelewJcz 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GORNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 13 października 1971 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla I koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych 
i użyteczności publicznej. 

Na podstawie art. 4. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 
1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. 
Nr 32, poz. 150 i z 197.1 r. Nr 12, poz. 117) zarządza się; co 
następuje: . 

§ 1. W instrukcji w sprawie obliczania zużycia węgla 

I koksu do ogrzewania budynków, stanowiącej załącznik do 
zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa
nia Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obli
czania . zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków 
mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej (Monitor 
Polski z 1954 r. Nr 119, poz. 1678, z 1955 ,r. Nr 40, poz. 389, 
z 1957 r. Nr 83, poz. 499, z 1963 r. Nr 68, poz. 341 i Nr 82, 
poz. 398, z 1966 r. Nr 52, poz. 254 oraz z 1970 r. Nr 29, poz. 
244), § 2 otrzymuje następujące brżmienie: 

I ,,§ 2. L Okresem ogrzewania budynków mieszkalnych, 
biurowych, hoteli, szkół, .. teatrów i kin jest 
okres od 15 października do 15 kwietnia. 

2. Ogrzewanie budynków wymienionych w ust. 1 
pOlB okresem ogrzewania może być rozpoczęte. 
jeśli temperatura zewnętrzna o godzinie 21 w 
ciągu trzech kolejnych dni jest niższa niż _ 
+ 12°C. Ogrzewanie budynków należy przer
wać, gdy temperatura zewnętrzna o godzinie 21 
w ciągu trzech kolejnych dni jest wyższa od 
+ 12°C. 

3. Decyzję o rozpoczęciu ogrzewania, o którym 
mowa w l)st 2, pod e jmuje odpowiedni wydział 
prezydium wojewódzkiej rady . narodowej. 
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4. W razie przedłużenia okresu ogrzewania, o ktÓ
rym mowa w ust. l, - użytkownicy budynków 
nabywają uprawnienia do otrzymania nie wię
cej niż 70% ~redniej ilości dziennej opału prze
·widzianego. na okres ogrzewania. 

5. Ogrzewanie szpitali, sanatoriów i innych jed
nostek lecznictwa zamkniętego i otwartego, 
żłobków i dziecińców oraz domów rencistów 
należy rozpocząć w każdym okresie, jeśli tem
peratura wewnętrzna tych budynków lub po
mieszczeń jest niższa od + 20°C. Ogrzewanie 

należy przerwać, gdy temperatura wewnętrzna, 
nawet przy minimalnym ogrzewaniu, przekra

. cza . + 20°C. 
6. Ogrzewanie garaży może być ' ro~poczęte, jeśli · 

temperatura wewnętrzna wciągu trzech kolej
nych dni jest niższa od + 7°C. Ogrzewanie na
leży przerwać, gdy temperatąra wewnętrzna 

w ciągu dwóch kolejnych dni przekracza 
+ 7°C." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Górnictwa i Ener,getyki: w z. E. Porąbka 
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ZARZĄDZENIE MINISTRÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO I ŁĄCZNOSCI 

z dnia 19 października 197i r. 

zmieniające zanądzenle w sprawie współdziałania urzędów pocztowycb" z organa nil administracji celnej w związku · 
I obliczaniem, poborem I przekazywaniem należności celnych od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach 

pocztowych. . 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt l uchwały nr 159 Rady Mi
nistrów z dnią 27 kwietnia 1962 r. w sprawie współdziałania 
organów administracji państwowej 1 jednostek gospodarki 
uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świad
czeń tych organów i jednostek na rzecz or~n6w administra
cji celnej (Monitor Polski Nr 42, poz. 195) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W § 1 zarządzenia Ministrów Handlu Zagranicznego 
i .Łączności z dnia 6 maja 1970 r. w spr,awie współdziałania 
urzędów . pocztowych z organami administracji celnej 'w 
związku z obliczaniem, poborem i przekazywaniem należności 
celnych od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach 
pocztowych (Monitor Polski Nr 15, poz. 128) dodaje się pkt 
~8-69 w brzmieniu: 

,,48) Busko Zdrój l, 
49) Chełm Lubelski l, 
50) Drawsko Pomorskie, 
51) Gniezno, 
52) Gryfice, 
53) Kraśnik Lubelski l, 
54) Łowicz, 

55) Milicz, 
56) Myślibórz, 
57) Nowy Sącz l, 
58) Nowy Tomyśl, 

§ 2: Zarządzenie wchodzi 
1971 r~ 

59) Nysa l, 
60) Ostrołęka l, 
61) Ostrowiec Swiętokrzyski l, 
62) Ostrów ,Wielkopolski, 
63) Pińczów, 
64) Puławy, 
65) Radomsko, 
66) Siedlce l, 
67) Stalowa Wola 1; 
68) Tomaszów Mażowiecki, 
69) Wieluń." 

w życie z dniem 10 listopada 

Minister Handlu Zagranicznego: K. OlsżewskJ 
Minister Łączności: w z. K. Kozłowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

. % dnia. 22 października 1971 r. 

w sprawie zwolnienia niektórych cudzoziemców od obowiązku rejestracji. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 marca 1963 r. 
'0 cudzoziemcach (Dz. U. Nr 15, poz. 77) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Cudzoziemców przybywających do Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej na okres nie przekraczający 90 dni zwal
nia się od obowiązku rejestracji • 

I§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrz. 
nych z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie zwolnienia od obo· 
wią7;ku rejestracji niektórych cudzoziemców (Monitor Polski 
Nr 30, poz. 162). . 

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

Minister Spraw Wewn~trznych: w z. B! Stachura 
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