
• 

Monitor Polski Nr 31 '-", 326 - Poz. 135, 136 i 13'1 

,§ to. Rada Ministrów określa, które miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego będą przedstawiane Ra
dzie 'Ministrów do akceptacji w zakresie podstawowych 
elementów tych planów. Plany te są przedstawiane Radzie 
Ministrów po zaopiniowaniu przez Przewodniczącego Ko
misji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środo
wiska. 

§ 11. O odstępstwach od zatwierdzonego przed wejś
ciem w życie niniejszej uchwały planu z_espołu jednostek 
osadniczych obejmującego obszary przekraczające obszar 
gminy (miasta i gminy) oraz planu ogólnego miasta nie 
objętego wspólną radą narodową miasta i gminy decyduje 
w drodze zarządzenia terenowy organ administracji pań

stwowej stopnia wojewódzkiego, a o ndstępstwach od pla-
, nu gminy lub miasta objętego wspólną radą narodową 

miasta i gminy ~ terenowy organ administracji państwo
wej stopnia podstawowego za zgodą terenowego organu 

administracji państwowej stopnia wojewódzkiego. Organy 
te w sprawozdaniach rocznych informują o poczynionych 
odstępstwach od planów właściwe rady narodowe. 

§ 12. 1. Traci moc uchwała nr 146 Rady Ministrów, 
Ż dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie organizacji sporządza
nia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(Monitor Polski z '1963 r. Ńr 40, poz. 197) z 1970 r. Nr 10, 
poz. 85). 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą 
moc przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
'27pażdziernika 1961 r. w sprawie współdziałania organów 
administracji państwowej oraz ludności przy sporządzaniu 
miejscowyćh planów zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. Nr 57, poz. 314). 

I§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Mit,isht':w: P. Jaroszewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 2 lipca 1976 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi 
oraz gr~nicznej kontroli dewizowej. 

I '" Na podstawie ar.t. 10 ust. 1 pkt t ustawy .dewizowej 
z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza ' 

się, co następuje: 

§ 1. W zarzą{\zeniu Ministra Finansów z dnia 23 czer
wca 1973 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności 
obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli 
dewizowej (Monitor Polski z 1973 ~ r. Nr 29, poz. 184 
i z 1975 r. Nr 14, poz. 83) wprowadza się następujące 
zmiany: 

l) w § 47 pkt 3 po wyrazach "Koreańską , Republikę Lu
dowo-Demokratyczną" -dodaJe się wyrazy "Republikę 
Kuby", 

2) w § 50 ust. 1 skIeśla się wyrazy "legitymujących się 
paszportami wydanymi przez polskie organy państwo~ 
we 'w kraju lub przez obce organy państwowe", 

3) w § 51 ust. 2 'w zdaniu pierwszym po wyrazach ;,legl
tymujących się paszportami" dodaje się wyrazy "lub 
dowodami osobistymi", 

4) § 53 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 53. Zezwala się przedsiębiorstwom przewozowym 

na przyjmowanie w kraju w złotych należności za 
przewóz wyjeżdżających prywatnie: 

l) krajowców dewizowych legitymujących się pasz
portami, wkładkami paszportowymi do dowodów 
osobistych lub dowodami osobistymi, 

2) cudzoziemców dewizowych legitymujących się do
kumentami upra wniający-mi do przekroczenia pol
skiej granicy państwowej 

- jeżeli dokumenty wymienione w pkt l i 2 są wy
dane w Polsce lub w państwach, z którymi Polska róz
Iicza si-ę w płatnościach niehandlowych, przez polskie 
organy państwowe lub .przez organy tych państw, 

a przewóz następuje wyłącznie w granicach . państw 
roiliczających się w płathościach niehimdlowych ko
Jeją lub należącymi do tych państw środkami komu-

-nikacji powietrznej, rzecznej i przybrzeżnej oraz auto
busowej na liniach .autobusowych n'ie wykraczających 
poza granice tych państw." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: Ii. Kisiel 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 8 lipca 1976 r. 

w sprawie rejestracji kół łowieckich, 

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie ło
wieckim (Dz. U. ż 1973 r. Nr 33, poz. 197) oraz w związku 

z § 2 pkt lOlit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień 
należących do powiatowych rad narodowych i nacz~ni-
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ków powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodo- § 3. Zarząd kola łowieckiego zgłasza, za pośrednie
we i wojewodowie (Dz. U. N[ 17, .poz. 94 i Nr 31, poz. 165) . r twem zarządu wojewódzkiego, wniosek o zarejestrowanie 
zarządza się, co następuje: koła, w terminie 7 dni od daty przyjęcia koła do Polskie-

go Związku Łowieckiego, dołączając do wniosku egzem-
§ t. Rejestr kół łowieckich prowadzi terenowy organ . plarz statutu kola. W tym samym trybie zarząd koła lo-

adI,Ilinistracji państwowej stopnia wojewódzkiego właści- wieckiego zi?wiad,amia organ rejestrowy o wszelkieh zmia-
wy ze względu na siedzibę koła łowieckiego (organ reje- nach podlegających rejestracji. 
strowy); ręjestr jest jawny. 

§ 2. Rejestr kół łowieckich . powinien zawierać VI 
szczególności: 

1) nazwę kola i jego siedzibę, 

2) datę przyjęcia kola na członka Polskiego Związku Ło
wieckiego, 

3) datę wpisania koła do rejestru. 

4) imiona i nazwiska członków - założycieli koła. 

5) imiona i nazwiska oraz adresy członków zarządu koła, 

6) adnotacje o rozwiązaniu koła albo jego wykluczeniu 
z Polskiego Związku Łowieckiego, z podaniem imion 

nazwisk oraz adresów likwidatorów. 

§ 4. AdnotacJi w rejestrze o rozwiązaniu lub o wy
kluczeniu koła łowieckiego z Polskiego Związku Łowiec
kiego oraz o likwidacji i wykreśleniu koł:! z rejestru do
konuje się na wniosek zarządu wojewódlkiego Związku. 

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Pr'l.e
mysłu Drzewnego z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie re· 
jestracji kół łowieckich (Monitor Polski Nr 104, poz. 562) 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w ' życie z dniem 1 sierpnia 
1976 r. , 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: 
T! Skwirzyński 
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