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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 17 marca 1975 r. 

w sprawie stawek zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie 

oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup samochodów dostawczych. 

Na podstawie § 5 uchwały nr 198 Rady Ministrów 
z dnia 11 sIerpnia 1973 r. w sptawie detalicznej ' sprzedaży 

oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki go
spodarki uspołecznIOnej na warunkach kredytu ratalnego 
(Monitor Polski Nr 37, poz. 225) zarządza się, co nastę
puje : 

§ I. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe pobie
rają oprocentowanIe od kredytu udZielanego na zakup sa
m ochodów dostawczych marki "Tarpan" oraz "Syrena 
R 20" w formie ryczałtu pldtnego jednorazowo z góry 
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i obliczonego od kwoty udzielonego kredytu, przy zasto
sowaniu następujących stawek: 

Okres spłaty kredytu Sta wka zryczałtowanego opro-
(w miesiącach) centowania kwoty kredytu 

od 13 
od 25 

do 12 
do 24 
do 36 

3%, 
SOfo, 
7%. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dn iem ogłoszenia. 

Minister Finansów: H. KiSIel 

7.ARZĄDZENIE MINiSTRA BUDOWNICTW A I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

. z dnia 12 marca 1975 r. 

w sprawie zaEad I form zrzeszania się ludności w zespoły mające na celu prodUkcję materiałów budowlanych l 
z surowców miejscowych. 

Na podstaWie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 
1972 r. o wykonywaniu i organ izacji rzemiosła (Dz. U. 
z 1972 r. Nr 23. pnz. 164 i z 1974 r. Nr 27, poz. 158) i § l 
ust. 2 rozporząclzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 
1975 r. w sprawie wyłączenia produkcji materiałów bu
dowlanych z surowców miejscowych wykonywanej przez 
niektóre zespoły spod działctnia przepisów ustawy o wy
konywaniu i organizacji rzemiosia (Dz. U. Nr 7, poz. 36) 
z a rządza się, co następuje : 

§ l I. Zespoły produkcji materiałów budC(wlanych, 
o których mowa w uchwale nr 98 Rady Min istrów z dnia 
14 kwietnia 1972 r. w sprawie rozwoju produkcji lokalnej 
i uboczn e j materiałów budowlanych (Mlln :tor Polski 
z 1972 r. Nr 28, poz. 153 i z 1974 r. Nr 40, poz . 233). zwane 
dalej "z E' SpOłanll", mogą być organizowane w drod ze 
umowy osób mających zamiar produkowa ć materi'ały bu
dowlane z surowców miejscowych przede wSlystkim na 
potrzeby członków tego zespołu. 

2. Utworzenie zespołu następuje na podstawie umowy 
zawartej na p i śmie przez co najmniej trzy zainteresowane 
osoby, Umowa powinna być zarejestrowana w urzędzie 

gminy (miasta). 

3. Pracę w zespole członek mOŻe 
cie łub z udziałem członków rodziny 
wspólnym gospodarstwie dom,owym. 

wykonywa ć osobiś

pozostających ' we 

§ 2. 1. Umowa o utworzeniu zespołu powinna okr e ś
lać: 

"., > , ~ .... ,-, ; ~ : 
1) członków zes połu, 

2) ' teren i środki działania zespołu, 

3) rodzaj l wysok?ść wkładów poszczególnych członków 
zespołu, 

4) rodzaj (asortyment) przewidywanej produkcji materia
łów budowlanych, 

5) . czas, na jaki .została zawarta, 

6) datę zawarcia i podpisy członków. 

2. Wkłady, o których r'llowa w ust. 1 pkt 3, mogą być 
wniesione częściowo lub -w całości w postaci maszyn, na
rzędzi, surowców, materiałów, udostępnienIa gruntów, bu
dyrików itp. Wartość wkładów rzeczowych może być od
powiednio przeliczona na wk.łady p;enię:Ż. ne. 

§ 3. 1. Zespół ma prawo do sprzedaży nadwyżek 
wyprodukowanych materiałów bud v wlanych: 

1) przy produkcji cegły i wapna - o łącznej Jartości 
do 600.000 zł rO,cznle, 

2) przy produkcji innych materiałów budowłanych niż 

cegła i wapno - o łącznej wartości do 150.000 zł 

rocznie, 

· 3) . przy równoczesnej priJdukcji cegły, w a pna i innych 
materiałów budowlanych . - o łącznej wartości do 
600000 zł rocznie, przy czym Wćlrtość sprzedaży in
nych materiałów budowlanych niż cegła i wapno nie 
p'owinna przekroczyć kwoty wymienionej w pkt 2. 

2. ?:byt nadwyżek materiałów budowlanych prod\lko
wanych prz~z . zespół .będz i e dokonywany po cenach usta
lonych przpz organy admi.nistracj L państwowej stopnia wo
jewódzkiego. 
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§ 4. Zespół może zatrudniać jednego fachowego pra
cownika oraz w razie potrzeby jednego pa:acza-ustawia
c;za spośród osób nie będących członkami tego zespołu, je
że li jest to uZ3sadnione technologią pr.odukcji. 

3) po zaprzestaniu działalności gospodarczej na skutek 
decyzji naczelnika gminy (miasta) wydanej na pod, 
stawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia . 
14 lutego 1975 r. w sprawie wyłączenia produkcjr ma_ o 
teriałów budowlanych z . surowców miejscowych wy
konywanej przez niektóre zespoły spod działani a 

przepisów ustawy o wykonywaniu i organizacji rze
miosła (Dz. U. Nr 7, poz. 36). 

§ 5 . . Produkowane przez zespół mater iały budowlane 
powinny odP-Qwtadać ogólnie obowiązującym normom ja
kościowym, ustalonym d'a poszczególnych rodzajów ma
teriałów. 

§ 6. Rozwiązanie zespołu następuje: 
§ 7. Do zespołów stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 860--875 Kodeksu cywilnego o spółkach. 

l) po upływie czasu, na który umowa dotycząca 'utwo
rzenia zespołu została zawarta, n ia . 

§ 8. Zarządżenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

2) w wypadkach przewidzianych w umowie o utworze
niu zespołu, 

Ministe·r -Budownictwa i Przemysłu Ma terialów 
Budowlanych: A. Karkoszka 
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ZARZĄDZENIE MIN~STRA KOMUNIKACJI 

z dnia 11 marca 1975 r. 

w sprawie uprawiania żeglugi i spławu- na śt:ódlądowych drogach wodnych. ' 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 i 7 us tawy 
z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i splawie na śródlądo
wych drog ach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182 
i z 1960 r. N r 29, poz. 163) zarządza się, co następuje : 

nr 433 do znaku granicznego nr 755, na Nysie bużyc
kiej od znaku granicznego nr 391 do znaku graniczne- ' 
go nr 432 oraz koło Nowego Warpna -- Altwarp (Mo
nitor l?olski Nr 37, poz. 172). 

§ 1. Uchyla się: § 2. Przepisy w sprawie uprawiania żeglugi i spławu: 

1) zarządzenie Ministra L:eglugi z dnia l lu tego 1967 r. 
w sprawie uprawiania żeglugi i spławu na śródlądo

wych drogach wodnych (Moni\or Polski Nr 14, 
poz. 71), 

l) na śródlądowych drogach wodnych oraz 

2) na wodach granicznych rzek Odry, Odry Zachodniej 
i Nysy Łużyckiej .. 

ustalają odrębne zarządzenia Ministra Komunikacji ogło
szone w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Komunika
cji. 2) zarząd zenie Ministra L:eglugi z dnia 24 kwietnia 

1964 r. w sprawie przepisów o uprawianiu żeglugi 

i spławu oraz utrzymaniu i eksploata cji wód granicz
nych na odcinku rzeki Odry od znaku granicznego 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie ' z dniem 1 kwietnia 
1975 r. 

Minister Komunikacji: M. Za/Iryd 
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