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c%onego od osta tniego dnia roku, w którym zatwierdzono· 
d?kumentację. , 

3. W jednostkach zwolnionych ud obowiązku doko
nywania odpisów amortyzacyjnych 09 środków trwałych 
uzyskane w wyniku inwestycji wartości ni-ematerialne 
i prawne podlegają z dniem zakończenia inwestycji zali
czeniu na zmniejszenie funduszów na i9we'stycje. 

4. Powstałe podczas realizacji inwestycji należności 

z tytułu zawihionych niedoborów i szkód- podlegają prze
kwalifikowaniu na należności działalności eksploatacyj
nej z dniem przekazania inwestycji do użytkowania. 

5. Wartość nowo ujawnionych · środków trwałych lub 
przyrost wartości już istniejących środków trwałych, roz
liczone \tv kosztach działalnośCi eksploatacyjnej, zalicza 
się do kosztów inwestycji, zwiększając równocześnie fun
dusze na inwestycje. 

6. Wartości niematerialne prawne oraz straty 
I zyski inwestycyjne powstałe w wyniku inwestycji zra-
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alizowanych przez za rządy inwestycji na rzecz jednostek 
i zakładów budżetowych nie podlegaj~ przekazaniu 
użytkownikom zako'ńczonych inwestycji, lecz są rozll
czane w zarządach inwestycji K funduszami na tnw .. 
stysje. . 

7. Straty · i zyski inwestycyjne ujawnion. po zakoA
czeniu inwestycji zalicza. się: 

1) przed zamknięciem rachunku finanSowania inwesty
cji - na zmniejszenie lub zwiększenie funduszów n. 
inwestycje, 

2) po zamknięciu rachunkQ .finansowania inwestycji -I 
do nadzwyczajnych strat lub zysków działalnołd 
eksploatacyjnej. / 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosz •• 
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r. 

Minister Finansów: w z. w. 8184 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 12 stycznia 1983 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie opiat za Pgewozy środkami masowej komunikacji miejSkieJ. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutegq 
1982 r. o cenach (Dz. U. Nr 7, poz. 52) i § l pkt 1 i 5 roz
porządzenia Rady Miniśtrów z dnia 4 czerwca 1982 r. 
w sprawie upowaznienia organów administracji państwo
wej do ustalania niektórych cen urzędowych, marż han
dlowych, urzędowych oraz okreś lania zasad ustalania cen 
regulowanych (Dz; U. Nr 18, poz. 134) zarządza się, .co 
~astępuje: . 

§ L - W zarządzeniu Ministra Administracji, Gospo
da rki Te re nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 21 g rud nia 
1982 r. w sprawie opIat za przewozy, środkami masowej 

_komunikac ji miejskiej · (Monito r Polski Nr 31, poz. 2'12) 
wprow adza si ę nast ępujące zmi any: 

l) w § l: 

a) dodaje si ę nowy ust. 3 w brzmieniu: 
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,,3. W razie dokonywania przewozów środkami 
masowej komunikacji miejskiej przez jedno 
przedsiębiorstwo na teranie kilku sąsiaduj,
cych miast, upoważnia się organy, o którycA 
mowa w ust. 2, do zastosowania taryfy atr .. 
fowej w granicac;h tych miast. 'Opiaty okr ... 
ślone w ust. 1 pkt 1 I 3 obowiązują za prze
jazd 'w jednej strefie.", 

h) druychczaśowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust: ~ 
2) w § 3 ust. 1 pkt l zarządzenia oraz w ust. :l pkt :l aa-

łącznika do zarządzenia wyraz "średnich" zastępuj. 
sią wyrazem' "ponadpodstawowych". . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l lutt!1J~ 
1983 r. · 

Minister Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Srcidowiska: T. Hupalowskl 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GORNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 17 stycznia 1983 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 
30 ma ja 1962 r. o . gospoda rce ·pali wowo-energetycznej 
(Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150. z 1971 r. Nr 12, poz. 117,
z 1976 r. Nr 12, p6z. 71, z 1978 r. Nr 26, poz. 116 i li 
198 1 r. Nr 17, poz. 83) zarządza się, co następuje: 

. § 1. W zarządzeniu Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 
1978 r. w sprawie warunków dosta rczania paliw gazo
wych (Monitor Polski z 1978 r. Nr 16, poz. 56 i z 1981 r. 
Nr 15, poz. 123) wprowadza si ę następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: I 

,,3) gr upa III - osoby fiz yczne zama wiające lub po
bierające pal iwa gazowe n-a potrze
by gospoda rstw domowych. (przygo
towanie posiłków, podgrzewanie. 

wody użytkowej ogrzewanie lo-
kall mieszkalnych)", 

2) w § 6 dodaje się ust. la w brzmieniu: 
"la. Za paliwa gazowe dostarczan. na potrzeby p 

spodarst~a domowego 'pobiera się: 

1) opłat. okraślonlł przepisami taryfowymi dla 
ludności za paliw.pobran. rocznie w .UoU& 
do: 
a) 2.000 mi ga~ ziemnego wysokometan. 

wego, 
b) 2.800 mi guu Kiemnego uuotowan .. 

lub mieszanki propan-butan~powi.trz .. 
c) 4.000 mi gazu kobowniczego. lUlb lIt.łw)i 

skiego! 


