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i liściaste (z wyjątkiem drewna pochodzącego z drzew 
owocowych) w postaci dłużyc, kłód, wyrzynków i wałków 
o średnicy co najmniej 7 cm drewna iglastego i 20 cm 
drewna liściastego, mierzonej wraz z korą na cieńszym 
końcu. 

§ 2. 1. Państwow.e jednostki organizacyjne zarządza
jące zadrzewieniami lub lasami obowiązane są zbyć nad
wyżki pozyskanego drewna użytkowego oraz papierówki 
okręgowemu zarządowi lasów państwowych lub innym na
pywcom wskazanym przez ten zarząd; oferta zobowiązuje 
do nabycia nadwyżek. 

2. Nabywcami (ust. 1) poszczególnych rodzajów drew: 
na użytkowego oraz papierówki mogą być wyłącznie na
stępujące jednostki podległe Ministrowi Leśnictwa i Prze
mysłu Drzewnego: 

1) zakłady i tartaki przemysłu drzewnego w odniesieniu 
do drewna tartacznego oraz tarcicy iglastej, 

2) zakłady przemysłu sklejek w odniesieniu do drewna 
do produkcji sklejki, 

3) zakłady przemysłu zapałczanego w odniesieniu do 
drewna zapałczanego, 

4) ztIkłady przemysłu papierniczego w odniesieniu do 
papierówki, 

5) zakłady przemysłu płyt pilśniowych i wiórowych w 
odniesieniu do papierówki i drobnicy przemysłowej, 

6) zakłady produkcji leśnej "Las" w odniesieniu do 
drewna tartacznego, żerdzi oraz tarcicy iglastej. 
3. Okręgowe zarządy lasów państwowych oraz wy-

mienione w ust. 2 jednostki mogą nabywać równlez Illile 
drewno niż określone w § I ust. l, jeżelI drewno to jest 
niezbędne do wykonania planowych zadań . 

§ 3. 1. Posiadacze nadwyżek legalnie pozyskanego 
drewna, nie wymienIeni w § 2 ust. I, mugą je zbyć na
bywcom wymienionym w § 2 albo osobom fizycznym na 
ich własne potrzeby; przez włdsne potrzeby rLlZUlllle Się 

również wyrób i zbyt drewna oraz wyrobów z drewna pod 
warunkiem posiadania uprawnień określonych odrębnymi 

przepisami. 
2. Za tartaczne drewno iglaste sprzedane tartakowi 

lub zakładowi przemysłu drzewnego zbywca może w za· 
mian nabyć odpowiednIą ilość tarcicy. 

§ 4. Dowodem legalności po.chodzenia drewna jest: 
- dokument nabycia drewna (np .. asygnClta), 
- zezwolenie na wyrąb lub decyzja nakawjąca wy-

rąb drzew, 
- zaśwfadczenie terenowego organu admInistracji 

państwowej stopnia gminnego w odnIesienIU do 
drewna pochodzącego z zadrzewień. 

§ 5. Tra.ci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Prze
mysłu Drzewnego z dnia 18 marca 19ó8 r. w sprawIe go
spodarowania niektórymi materiałami drzewnymi (Moni

. tor Polski Nr 13, poz. 83). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1975 r. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: T. Skwirzyński 
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z dnia 27 marca 1975 r. 

w' sprawie określenia wysokości opłat ża czynności urzędów probierczych. 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 
1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) oraz 
art. 2 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. 
o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar 
(Dz. U. Nr 11, poz. 82) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Za czynności urzędów probierczych pobiera się 

opłaty określone w załączniku do zarządzenia. 
§ 2. Opłaty za czynności urzędów probierczych po

bierane są z góry, z wyjątkiem opIat określonych w § 14 
załącznika, które pobierane są najpóźniej przy odbiorze 
wyrobu. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu 
Miar z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie określenia wyso
kości opłat za czynności urzędów probierczych (Monitor 
Polski z 1963 r.Nr 22, poz. 117, z 1965 r. Nr 53, poz . 280 
i z 1973 r. Nr 10, poz. 61). 

§ 4 .. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1975 r. 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji Miar: 
B. Adamski 

Załącznik do zarządzenia Prezesa 
Polskiego Komitetu Normalizacji i 
Miar z dnia 27 marca 1975 r. 
(poz. 79). 

OPŁA TY ZA CZYNNOŚCI URZĘDOW PROBIERCZYCH 

§ 1. Za badanie metodą przybliżoną i cechowanie 
wyrobów z metali szlachetnych oraz materiałów denty
stycznych z tych metali pobiera się następujące opłaty: 

1) za badanie - od masy 1 grama przedmiotów: 
a) platynowych lub palladowych zł 12,00, 
b) złotych zł 7,50, 
c) srebrnych zł 1,00, 
d) srebrno-palIadowych zł 4,50; 

2) za ·cechowanie - od sztuki przedmiotów, o których 
mowa w pkt I: 
a) platynowych lub paHadowych 
b) złotych 

c) srebrnych 

zł 10,00, 
zl 10,00, 
zł 5,00, 

d) srebrno~palladowych zł 10.00. 
§ 2. Za badanie metodą przybliżoną i cechowanie zio

ta listkowego pobiera się opłatę od masy · jednego grama 
łącznie z opakowaniem: zl 1.00. 

§ 3. Za · badanie metodą przybliżoną i cechowanie ko-
pert zegarkowych wykonanych z metali szlachetnych po
biera się następujące opłaty: 

a) platynowych lub palladowych 
b) złotych 

c) srebrnych 
§ 4. Za badanie i cechowanie surowców 

katów z metali szlachetnych metodą analizy 
p:obiera się następujące opłaty: 

zł 75,00, 
zł 45,00, 
zł 20,00. 

i półfabry

chemIcznej 

. ~ 
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.1) za badanie mettldą kupelacji, wagową lub miareczk o
wą - za jedną analizę: 
a) platyny lub palladu 
b) złota 

c) srebra 
d) innych składników, ' w tym rówmez 

z metali nieszlachetnych - za każdy 
składnik 

zl 150,00, 
zł 120,00, 
zł 75,00, 

zł 75,00; 
2) za cechowanie 

fabrykatów: 
od masy 1 grama surowców pół-

a) platynowych lub palladowych 
b) złotych 

c) srebrnych 

§ 5. Za badanie i oznaczanie zawartości 
chetnego w odpadach produkcyjnych pobiera 
jące opła ty: 

a) od jednego składnika 
b) za każdy następny składnik 

zł 

zł 

zł 

2,00, 
1,00, 
0,50. 

metalu szla
się następu-

zł 375,00, 
zł 150,00. 

§ 6. Za badanie metodą przybliżoną cechowanie 
wyrobów z metali szlachetnych zaopatrzonych w cechę 
probierczą pobiera się od jednego wyrobu następujące 

opiaty: 

l) za sprawdzenie jakości cieczy probier
czej - od każdej oddzielnej próbki 

2) za wydanie świadectwa badania lub eks
per t y z yprzedmlO tó w 
§ 10. Przy obliC1aniu opłat od masy każdy 

gram uważa się za cały. 
§ l!. Za badanie kamieni szlachetnych 

następujące opła ty: 
l) za określenie masy wagowo lub przy 

użyciu karatomierzy 
2) za oznaczenie ciężaru właściwego 

'3) za wykonanie pomiaru kamienia luzem 
łub oprawionego 

4) za oznaczenie współczynnika załam a nia 

światła 

5) za określenie pleochroizmu 
6) za okreś le n i e luminescencji 
7) za określenie dwójłomności 

8) za przeprowadzenie badania spektrosko
powego 

9) za określenie szltfu kamienia 
10) za oznaczenie błędów kamienia za po

Poz. 7!h. 

zł 50,00, 

zł 20,00. 
rozpoczęty 

pobiera się 

zł 

zł 

zł 

zł 

zł 

zl 

30,00, 
45,00, 

15,00, 

30,00, 
15,QO, 
15,00, 

zł 30,QO, 

zł 30,00, 
zł 15,00, 

a) z platyny lub palladu 
b) ze złota 

zł . 15,00, 11) 
zł 10,00, ' 12) 

mocą mikroskopu 
za badanie za pomocą filtra barwnego 
za oznacze nie - twardoŚcl 

zł .. 45,00, 
zI15,O.o, 
zł 15,00. 

c) ze srebra zł 8,00. 

§ 7. Za badanie metodą przybliżoną i cechowanie 
wyrobów z metali nieszlachetnych posiadających powłokę 
z metali szlachetnych lub z wyglądu przypominających 
wyroby z metali szlachetnych pobiera się następujące 

_opIaty: 
a) od każdego wyrobu zgłoszonego w 

partiach do 25 sztuk 
b) od każdego wyrobu zgłoszonego w 

partiach od 26 do 100 sztuk 
c) od każdego wyrobu zgłoszonego w 

partiach ponad 100 sztuk 

zł 

zł 

zł 

2,00, 

1,00, 

0,50. 

§ 8. Za topienie, badanie i cechowanie złomu lub 
części wyrobów z metali szlachetnych do celów badania 
zawartości metali szlachetnych pobiera się następujące 

opłaty: 

1) za topienie: 
a) platyny lub palladu do 20 gramów . zł 30,00, 

za każdy następny gr-am zł 1,00, 
b) złota do 20 gramów zł 20,00, 

za każdy następny gram zł 1,00, 
cl srebra do 50 gramów zł 15,00, 

za każdy następny gram zł 0,10; 
2) za badanie i cechowanie pobiera się opłaty określone 

w § 1 lub w § 4 zależnie od zastosowanej metody ba
dania. 

§ 9. Za sprawdzanie cieczy probierczych, wydawanie 
świadectwa badania lub ekspertyzy pobiera się następu

jące opłaty: 

§ 12. 1. Za badanie kamieni szlachetnych pobiera s'ię 

następujące opłaty zryczałtowane: 

1) za badani e określające rodzaj kamienia, 
jego wielkość:, barwę i szlif oraz wyda
nie świadectwa badania 

2) za ekspertyzę kamienia szlachetnego 
określającą szczegółowo jego własności 

fizyczne ilościowe i jakościowe oraz 

zł 60,00, 

wydanie świadectwa ekspertyzy zł 240,00. 
2. Za badanie klejnotu, w którego skład wchodzi .2 

do 5 kamieni, opłaty zryczałtowane podwyższa .się o 500/0. 
3. Za badanie klejnotu, w którego skład wchodzi wię

cej niż 5 kamieni, opłaty zryczałtowane podwyższa się 

o 750/0. 
§ 13. Zgłaszający ponosi koszty przejazdów, nocle~ " 

gów oraz diet pJacowników urzędów probierczych, dele
gowanych na jego wniosek do badania i cechowania wy
robów i półfabrykatów z metali szlachetnych poza siedzi
bą urzędu prob ierczeg o l·ub oddzialu urzędu probierczego, 
wedł u g obowiązujących przepisów o należnościach za 
czas podróży służbowych na obszarze kraju. 

§ 14. l. Za czynności, dla których nie określono sta
wek, opłaty pobiera się w zależności od czasu zużytego 

na ich wykonan ie i od wartości materiałów zużytych do 
badania. 

2. Za podstawę ustalenia wysokości opłaty, o której 
mowa w ust. 1, przyjmuje się: 

1) stawkę 70,00 zł za każdą godzinę pracy pracownika 
wykonującego czynności probiercze, 

2) wartość zużytych materiałów w cenie ich nabycia. 

Tłoczono l pOlecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych .. Tamka", Zakład Nr 1, WarslBwd, ul. r"mka 3. 

Zam. 673. Cena 2,40 zł 


