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UCHWAtA Nr 40 RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 lutego 1973 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 
1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. 
z 1954 r. Nr 32, poz. 135) Rada Ministrów uchwala, co na
stępuje: 

§ l. W § 2 uchwały nr 480 Rady Ministrów z dnia 
14 grudnia 1959 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych po
bieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i os iedli 
(Monitor Polski z 1959 r. Nr 103, poz. 554, z 1961 r. Nr 63, 
poz. 272 i z IS62 r. Nr 35, poz, 164) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

l) skreśla się ust. 3, 4 i 5, 
2) dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

,,6a. Jeżeli podłączen i e budynku do linii ni skiego 
napięcia, wybudowanej w ramach powszechnej elek
tryfikacji wsi, nastąpi na koszt właściciela budynku 
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przez wybudowanie odcinka linii niskiego napięcia 
o długości, nie licząc przyłącza, przekraczającej: 

l) przy jednym hudynku - 100 m, 
2) przy dwóch budynkach - 200 m, 
3) przy trzech budynkach - 300 m, 
4) przy czterech budynkach - 400 m, 
5) przy pięciu budynkach - 500 m, 

a przy większej liczhie budynków - 500 m, powi<;k
szonej o 50 m na każdy następny budynek - wów
czas wymierza się 25010 opłaty elektryfikacy jnej okreś
lonej w tabeli opłat nr la, stanowiącej załącznik nr 2 
do uchwały." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem l marca 
19'/3 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Juroszewicz 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODAnKI · TERENOWEJ . I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 14 lutego 1973 r. 

w sprawie wysokości wkładów własnych członków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. 

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały nr 281 Rady Mini- § 1. Ustala się na lała 1973-1975 stawki ryczałtowe 
strów z dnia !O grudnia 1971 r. w sprawie zasad realiza!:ji wkładów własnych na mieszkania lokatorsk ie, liczone w 
i finansowania uspołecznionego .budownictwa miesz.k'Wnló'" . złotych za l m2 po~ielzchni użylkowej mieszkania, w na~ 

wego (Monitor Polski 'z 1971 r. Nr60;' po'z. 398 iz T9VS:1'T = stęplijącej wysokości: 
'Nr .5, pGz.; 33) .zarządza się, co następuje: 


