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UCHw ALA SFJMU POLSKlEJ aZECZYPOSpOLITEJ LUDOWEJ 

'z dnia 29 grudnia 1982 I. 

"-
w sprawie okresJenla}w.ykazu lowar.6w I uslug, .na ktore ustala sl~ c.eny urz«:dowe. 

Na podstawle art. 7 Ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
19:82 r. 0 cen~ch (Dz. U. Nr 7, poz. 52) uchwala si~, co 
nast~puje: 

! 

i § 1. 1. Ceny urz~dowe ustala si~ na: 

t) srodki sppzyciai uslugi majqce podstawowe znacze
·nie dla koszt6w utrzymania lub ochrony zdrowia Iud
nosci: 
a) chleb. mqk~ i kasze,. 
b) Il1iE:sO wieprzowe. wolowe i ciel~ce oraz przetwo

ry z tegomi E(sa. d takze kurczE(ta w sprzeddzy 
reglamentowanej, 

c) smalec i sloninE(. 
I . 

d) mleko spdzywcze, s~ry twarogowe, maslo oral 
tI uszcze roslinne. 

/ 

e) cukier, 
f) 

g) 

h) 

ryz, 
herbat~popularnq, /' 

zar6wki gl6wnegoszeregu, 
i) po'pulamy odbiornik radiowy oraz POPUlilfOY od

biornik telewizyjny, ... ., 
. j) w~giel i brykiety z w~gla, koks, ciepl" wod, orn 

ogrzewanie mieszkan energiq cieplnil. 
.. k) gaz przewodowy i bezprzewodowy orn energl, · 

eJektrycznq do uzytku domowego, 
: 1) . podr~czni~j ' szkoine i akademickie, i podstawowe 

przybory i pon:lOce ' szkoln~ oraz podstawowe lek
~ury szkolne. 

I) leki oraz irodld opatrunkowe. obj~te urz~dowyni . 
spisem lek6w, ' 

)ri) przewozy os6b sI:odkaml miejskiej komunikacji 
masowej, 

_ 0) przewozy · krajowe os6h kolejq 1 transportem . sa
mochodowym, z wyjqtkiem oplat za miejset'l sy
pialne i W wagonaeh dp" lezeniaoraz miejsc6wek, 

0) swiadczenia uspolecznionyeh zakl~d6w pomocy 
spolecznej, dom6w maJych dzieci, przedszkoIi . 
i zlobk6w, 

p) swiadczenia zakladow spoleczn,ych sluzby zdrowia . 
(szpitali. stacji sanitarno-epidemiologicznych, sta
cji krwiodawstwa i innych), 

2) srodki produkcji i uslugi ' majqce podstawGwe zna
czenie dfa koszt6w wytwarzania: 
a) w~giel i brykiety z ' w~gla oraz kOks, 
b) rop~ naftow<} i olej opalowy. 
c} gaz przewodowyi bezprzewodowy~ 
d) energi~ elektryezn<}, . 
e) drewno tartaczne itar~icEV 

i) nowe opony do pojazd6w samochodowych ci~za. 
rowych. maszyn. urzqdzen i ciqgnikow, 

j)apatyty i fosf?ryty" 
k) rudy i zlommetaIi, 
I) wyroby hutnictwa zelaza i stali, 
I) . 'vIfyroby hutnic~e metall niezeIaznych. 

m) siark~ i kwas siarkowy, 
n) cement. 
0) celuloz~. _ · 

p) nawozy sztuczne i wapno nawozowe. 
r) rhiesianki i koncentraty paszowe oraz mieszankl 

I,Ilineralne dIa trzody chIewnej, bydla . i kurcz<}t; 
a takze sruty zbozowe i otr~by, 

~) przewozy krajowe towar6w koIej'l, transportem 
s'amochodowym i wodnym, 

3) podstawowe produkty roine skupowane pizez jed
nostki gospodarkiuspolecznionej (ceny skupu i zby
tu): 
a) zboza, ' 
b) zywiec rzetny wolowy, wieprzQwy. ciel~cy, a l-ak-

ze kurcz~ta skupowane w ramach kontraktacji • 
c) prosi~ta i warchla~i ze ' skupu interwencyjnego, 
d) mleko . (krowie), 
e) buraki cukrowe, 
f) ziemniaki (z wyj'ltkiem wczesnych).. 
g) rzepak i ~zepik, 
h) welm: owez". 
i) skory surowe: bydl~ce, cieI~ce I swinski~, 

j) liscie tytoniu. 

2. Ceny urz~dowe ustala si~ r6wniez na: 

1) spirytus surowy (ziemniaczany. zbozowy, owocowy, 
meIasowy). spirytus rektyfikowany (z wyjlltkiem 
technicznego) oraz wyroby ~p1rytus,owe, 

2) wyroby tytoniowe, 

3) benzyn~ i olejnap~dowy, 

4) zlooo i inne metale szIaehetne, 

5) uslugi pocztowo-telekomunikacyjne. 

. 6) wst~p do parkow miejskich. ogrodow zoologicznych, 
osrodk6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz k'lpie- ' 
lisk, ' . 

7) obowiqzkowe badania teclmiczne pojazdow, 

8) oboWi'lzkowe kontrole - towarow 
w imporcle i eksporcie. 

rolno-spozywczych 

§ 2, UchwaJa wchodzi w zycie z dniem stycznia 
f) 

g) 

h) 

ba weln~. , 1983 r. i obowiqzuje do dnia 31 grudnia 1983 r. 

wl6kn,a chemiczne, 
kauczuki i ich lateksy~ Marszalek Sejmu: S. Gucwa 


