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' Paz. 61 i62

·§ 'l. ' Bon zbozowy powinien z a w i e r a e : s t a w y zb6z, okreslajqcy rodZaj. Hose i wartose dostar- ,
1) nazwE: "bon zbozowy" oraz · jego seri~i nurner,
cZQnego zboza z adnotacjq "pozyczka zbozowa".
.
2) nazwE: 'Yystawcy:;,Polsjca Rzeczpospolita Ludowa
3. )'Ja podstawie kwitu dostawy zb6z bank wyclaje
Min.ister Finans6w'" oraz jego podpis,
bony zbozowe oclr~bnie dla kazdego rodzaju zboza w
3)' powola nie podstawy prawnej e m i s j i ' j l o s c i co najmniej 50 kg na wartose zbliionq. do war4) oznacienie ilo!;ci i rodzaju dostarczonego zboza oraz
tosci dostawy.
wartosci nominalnej bonu,
5) wysokosc stopy oprocentowania _ 7% w stosunku ,.
4. Na boniezboiowym bank oznacza rodzaj tlost.arczonego zboza przez odciSni~cie stempla z datownikiem
rocznym,
w miejscu okreslajc;cym rodzaj zboia.
6) odcisni~cie okrqglej piei::z~ci Ministra Finansow,
7) dat~ wystawienia - 1 lipca 1982 r.,
5: . Pozosta!ose naleznosci nie obj~tq bonami zbozoB) objasnienia dotyczqce wykupu b.onu.
wymi (ust. 3) bank wyp!aca w got6wce lub przekazuje
na rachunek bankowy dostawcy r6wnoczesnie z nalez§ 2. Ustala si~ nast~pujqce wielkosci nominalne bonymi odsetkami od pelnej wartosci clostarczonego zboza
noW zboiowych:
od daty dost!1wy zboia do_ dnia 30 CZerwca 1982 r.
1) clla zboia konsumpcyjnego 4.320 zl. 1.440 z.J i ' no z},
§ 5. R'o zliczeni'e bon6w z uspolecznionymi jednostkastanowiqce odpowiednio ekwiwalent 30n kg, 100 kg
mi skupu z tytulu SkUPll zb6z w ramach pozyczki zboj .50 kg zboia,
~owej naste,puje wedlug przepisow dotyczqcych rozliezen
2) ella mieszanek zbozowych 3.960 zl. 1.320 zl i 660 z1.
bezgotowkowych.
stanowiqce odpowiednio ekwiwalent 300 kg, 100 kg
i 50 kg mieszanki zbozowej

o drugim stopniu wilgotnosci i drugim stopniu czystosci.
§ 3.

1. Bony zbozowesq dokumentami na okaziciela.

2. Bony zbozowe Sq drukami scislego zarachowania
. 1 pod/egajq ewidencji' jak srodki pienie,zne.
§ 4. 1. ' Bony zbozowe Sq wydawane przez banki
sp61dzieJcze i terenowo wlasciwe dla dostawcow zboia.
jednostki oiganizacyjne Banku Gospodarki L:ywnosciowej, zwane 1al~j "bankami" . .

§ 6. 1.
mi 'realizujq
do dnia 31
wiqzujqcych

Wykup bonow zbozowych wraz z odsetkabcnki w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r.
grudnia 1985 r. po cenach skupu zb6z obow dniu wykupu honu.

2 . . Bop zbozowy ' zgloszonydo wykupu po dniu 31
grlldnia 1985 r., nie p6iniej jednak nii: do dnia 31 grudnia
1986 r., podlega wykupowi po cenach skupu zhOz obowiqzujqcy'ch w dniu 31 grudnia 1985 r.
.
§ 7.

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem oglo-

szenia .

2. P.odstawq do wydania bonu . zbO,iowego jest wy" "
6tawiony przez uspolecznionq jednostk~ skupu kwit do-

Mini ster Fin ansow: w ' z. W. Bien
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ZARZADZENIE

MINISTRA

ADMINISTRACJI,

GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA

z dnia 28 Jlltego 1982 r.

w sprawie zakresu obowiilzkow dozorcow domow.
Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. 0 ochronie i kszlaltowaniu srodqwiska (Oz. U.
Nr 3, poz. 6) oraz § 14 ust. 3 rozporzqdzenia Rady Mi nistr6w z dnia 30 wrzesnia 1980 r. w sprawie. ochrony
srodowiska przed _odpadami i innymi zani eczy~zczeniami
oraz utrzymania _porzqdku i czystosci w miastach
i wsiach (Oz. U. Nr 24, .poz., 91) zarzqdza sit=:, ' co nastp,puje:

3)

4)

§ 1. Do obowi qzk6w dozorc6wdom6w naJezy:

/

j

1) usuwanie (zamia tanie. zbi-eranie, zmywanie) odpad6w
i rnnych zanieczyszczen zpomieszczen i urzqclzeiJ.
budynku, przeznaczonych do ogolnego uzytku(sienie,
klatki schodowe, korytarze, kabiny dzwigowe, ust~py
og61ne itp.),
2) usuwanie odpad6w i inn ych . zanieczyszczen z nie
zabudowanej cz~sd nieruchomosci, tj. · z podworza • .
przejsc, bram, z ' chodnika i p010wy szerokosci jezdni
' na odcinku uIicy p%zonej wzdluz terenu objGtego
obowiqzkami , dozorcy, a jei:eli teren przylega .d o
placu lub ' jezdni 0 szerokoSci powyzej . 20 , m ~
z chodnika i 5·metrowego pasa wzdluz ' chodnikalllb

5)

6)

t ylko z chodnika, gdy jego s z erok ~)s e ' przekracza
10 m,
oez yszczanie ze snlegu, lodu i biota nie zabudowanej
cz~sci nierllchomoi;el. wymienionej w pkt 2, wtym
takie wpust6w des l czowyi::h, zasuw wodnyeh i gazowych, usuwanie slisko5Ci oraz pry~ni.owanie sniegu
po opadach,
pielE;gnowanie zielencow, kwietnikow itp. zarowno
na terenie nieruch omosci. jak i przed niq na ulicy
(placu) w granicach do kraw E; inikd jezdni owz ochrona ieh przed d e ptclniem,
wykonywanie clynnosci zwiqzanych z dezynfekcjq,
dezynsekc jA i d e l ,1 t yzacjClPomieszczerl, II rzqdzell oraz
terenu nierllchomosci, przeznaczonyeh do wspoln ego
uzytku ' mies'zkanc6w, w zakresie llstalonym prz(:?z '"
organy Pal1stwowej Inspekcji Sa nitarnej i stosownie
do wytycznych tyeh orgfln6w,
bezzwloczne zawiarlamianie zarzqdcy nieruchomosci
i wlasciwych s\lIib teehnicznych 0 ciostrze zunyc h
uszk.o dzeniach Ilih wadliwym dzialaniu instaJacji i
Ufzqdzell techniczpyeh oraz podejrhowanie dOlaznych

·-
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7)

8)

9)

,10)

,
II)

.12)
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srodkow niezbE:dnych ·do ochrony mieszkancow 'przed
ni ebezpiecznymi dla iycia lub mienia skutkami uszkodzen lub wadliwego dzia/ania tych urzqdzen .•
dbalosco n aleiyty stan sprzE:tu przeciwpoiarowego
i !larz~dzi przezn aczo n ych do utrzymania . p orzqdku
i cz·ysto.sci ordz zbiornikow do gromadzenia odpadow i zawiadamianie zarzqdcy nieruchomosci 0 koniecznosci ich , wymiany.
zawiadamianie zarzqdcy nieruchomosCi 0 raiqcych
lub uporczywych wY'Padkach naruszania przez mieszkailcow regu!aminu porz'ldku dornowego.
bezzwloczne zawiadarnianie zarzqdcy nieruchornosci
o stwierdzonych faktach niewykonywania obowi'lzkow przez jednostki zajrnuj'lce si~ wywozem nieczystosci.
zbieraniei selektywne gromadzenie nad'aj'lcych si~
do wykorzystanla jako surowce wtorne odpadow
z gospodarstw domowych. wszczegolnosci makulatury. szmat. metali nieielaznych i ich stopow oraz
czerstwego , pieczywa.
zapalanie i gaszenie swiatla na klatkach schodo_wych. korytarzach. w bramach i innych miejscach
przeznaczonych do wspolnego uiytku mieszkallcow
oraz zapalanie i gaszenie latarek z oznaczeniern numeru porzqdkowego nieruchomosci i nazwy ulicy.
zamykanie na noc bram (c\rzwi) wejsciowych na

teren nieruchomosci i otwieranie ich na iqdanie
mieszkallcow b'ldi innych osob. ktor ych pob yt na' , ,
te renie nieruchomosci w porze nocnej jest uza- '
saclniony.
1>3) wywieszanie flag w dniach swiqt i uroczystosci panstwowych.
14) usuw anie z budynkow oraz z pbrniesiczen i urz'ldzen
. przeznaczonych do I ogolnego uiytku ogloszen, plakilt6w, . ahszy, naplsow i rysunkow umieszczonych
bez zgody .zarzqdcy nieruchornosci.
IS) wykonywanie innych czynnosc i w zakresie utrzymania porz'ldku 'i czyslosci, wynik..aj'lcych z otowi'lzujqcych przepisow i zarzqdzen wlasciwych 'organow
b'ldz zumo,w y 0 prac~.
'§ 2. 'Przepisy § I stosuje siE: odpowiednio do innych-:·
osob obowi'lzanych do utrzymania . porz'ldku i czystosci:
I) pomieszczen i urzqdzei) budynkow przeznaczonych do
ogolnego uiytku, ' jak rowniei ' otoczenia budynkoW.
2) na teJenie nieruchomosci nie zabudowanych lub sta·
nowi'lcych teren budowy.

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniern 1 kwietnia
1982 r.

~inister

AdministracjL Gospoclarki Terenowej
Ochrony Srodowiska: T. Hupalowski
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ZARZ1\DZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWO~CI

z dnia 26 'utego 1982 r. '

Regulamin

clynno~~1

Naczelnego Sildu Administracyjnego.

N~ podstawie art. 46 § :1 i art. 138 Prawa 0 ustroju
sqdow powszeehnych([)z. U. z 1964 r. Nr 6. poz.40.
z 1967 r. N r 13, . poz. 55. z 1969 r. N r , 13. poi. 98, z 1974 r.
Nr 50. poz. 316 oraz z 1975 r. Nr 16. poz. 91 i Nr · 34.
poz. 183) W zwiqzku z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia
1980 . r. 0
Naczelnym S'ldzie ' Admlnistraqijnym_ oraz
o zmianie ustawy Kodeks postE:powania admiriistracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 4. poz. f.l i Nr 19. poz. 68)
zarzqdza si~. co nast~puje:

2. Od osob zglaszajqcych siE: w ~qdzie nie nalezy
zqcl.ac z/oienia pisrna. jeieli wystarczy sporzqdzenie protoko/u lub krotkiej notatki urz~dowej przez , pracownika
sqdu.
§ 4. ' Urz<ldzenia sqdowe oraz rozklad czynnosci Sqdowych powinny zapewniac bbywatelom moinosc zalatwiania spraw bez zb~dnej straty czasu oraz ulatwiac im
obecnosc ha jawnych posiedzeniach sqdu.

§ 5. Sekretariaty sqdowe otwarte Sq dla intere santow
w godzinach pracy sqdu. a w miarE: potrzeby roWniei;
. Rozdzial 1
• poza normalnym 'czasem pracy ,sqdu. Prezes sqdu w porozumieniu z wlasciwyin terenowym organem adminiPrzepisy ogolne.
stracji panstwowej' stopnia wojewodzkiego moie ustalic
dnL w kto(ych - przyj~cia interesantow odbywaj'l siE: POZd
§ -. 1. Regul a min okTesla ezynnosci sqdowe Naczelgodzinami pracy s'ld u.
'nego Sqdu Administracyjnego. dzialajqcego w Warszawie
i w osrodkach zamiejscowych - w sprawach ze skarg
§ 6. Prezes sqdu, wiceprezesi oraz przewodniczqcy
na decyzje admi nis\.racy jne.
wydzialow przyjmujq interesarit6w w czasie u$talonym
przez prezesa.
_. § .2. Pracownicy sqdu Sq obowiqzani do wykony§ 7. Siuro podawcze otwarte jest . dla interesantow
waniakazdej ezynnosei sqdowej zgodnie z przepisami
prawa. szyhko. sprawnie i dok/adnie. przy czym powinni . w ciqgu <;a/ego dnia prClcy ~qdu oraz w . czasie. 0 ktorym
mowa w § 5.
!
. kierowac si~ w ,szezeg61!losci dbalosclq 0 umacnianie poszanowania prawa i zclsad wSpOliycia spolecznego oraz
§ 8. Stronom .naleiy umoiliwic przejrzenie akt spradqieniem do stalego usprawniania . praey.
wy przed posiedzeniem.
'.,

.
§3. I.Prezes sqdu w miar~ potrzeby wyznacza
pracownika sqdu do udziEilania osobom zg/aszajqcym si~
w sildzie informacji oobowlqzujqcych Pl zepisach prawa.
z·w laszcza w zakr.esie poslE}powaniaS<ldoweg<J.

§ 9. I., Przewodniczqcy wydzialu zezwald takie na
przejrzenie akt sprawy w sekretari,acie osobom. kt6rych .
praw dotyczywynikpost~powania. ' nie biorqcym udzidlu
wpost~powaniu slldowym na prawachstrony •

•

