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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE j\,HNISTROW 

z dnia 23 sierpnia 1983 r. 

w ~pra'wie ramowych zasad l lry/:lu wnioskowania, planowanIa I realizacji inwestycji podejmowanych na podstawie 
decyzji właściwego tereno,,;'ego organu administracji państwowej. . 

Na podstawie § 8 pkt l uchwały nr 192 Rady Mi
nistrów z dn ia 3 września 1982 r. w sprawie i'l1westycji 
centraln ych (Monitor Polski Nr 23, poz. 196) zarzą(lza 

się, co następuje: 

-§ L Wprowadza się ramowe zasady i tryb wniosko
wania, pl anowania i realizacj i Inwestycji podejmowanych 
NI podstawie decyzji wła ściwego terenowego organu 
administracji państwowej, o których mowa wart. ,24 ust. 4 
ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej 

przedsiębiorstw państwow ych (Dz. U. Nr 7, poz. 54, Nr 44, 
poz. 288 I Nr 45, poz. 289), stan owiące załącznik do za
rządzeni a. 

§ 2. Przepisy zarządzen ia dotyczą in wes tyc ji przed
.iębiorstw użyteczności publicznej nowo rozpoczynanyc h 
~raz kontynuowanych. 

. § 3. Zarządzenie wchodzi w ż y cie z dniem ogłoszenia. 
Przewodniczący Komisji Pl unowania pizy Radzie 

Ministrów: 1.. Obodowski 

Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego 
Komisj i Planowania przy RadZie Mini strów 
z dnia 23 sierpnia 1983 r. (poz, 162) 

RAMOWE ' ZASADY I TRYB WNIOSKOWANIA, PLANOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI PODEJlv!OVVANYCH 
N/\ PODSTAWiE DECYZJI WtAŚCIWEGO TERENOWEGO ORGANU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ 

t L l. Terenowy organ administracji państwowej 

może podejmować decyzje o inwestycjach realizowanych 
w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, dla któ
rych jest organem założycielskim. 

2. Właściwy te renowy organ administracji państwo

wej podejmuje decyzje o realizacji inwestycji, o której 
mowa w ust. L jeżeli ma być ona w części lub w ca
łości sfinansowana ze środków budżetowych lub poza
budżetowych, będących w dyspozycji tego organu. 

§ 2. Terenowy organ administracji państwowej stop
nia wojewódzkiego podejmuje w szczególności decyzje 
o realizacji Inwestycji o znaczeniu wojewódzkim lub 
obejmujących swym zasięgiem kilka jednostek admini
stracyjnych stopnia podstaWowego, zwłaszcza w zakresie 
infrastruktury technicznej miast l ' osiedli mieszkaniowych 
oraz ochrony środowiska. 

§ 3. l. Zainteresowane przedsiębiorstwo użyteczności 

publicznej (przyszly użytkownik) luh w porozumieniu z 
nim inna jedn ostka upoważniona przez teren owy . organ 
administracji państwowej stopnia wojewódzkiego wystę

puje z wnioskiem o podjęc ie decyzji o reali zacji inwe
stycji do właściwego teren owego organu administracji 
państ wo\'!e j. . 

2. Wniosek; o którym mowa w ust. 1, povnmen za
wierać ogólną charakterystykę inwestycji, obejmującą 

niezbędny do podjęcia decyzji zakres informacji o jej 
rea!lzacji, a w szczególn<?ści : 

l) omówienie celów i efektów inwestycji (w odniesieniu 
do inwestycji nowo rozpoczynanych), 

2) zakres rzeczowy inwestycji. 
3) wska.zania lokalizacyjne (w odniesieniu do inwestyc ji 

nowo rozpoczynanych), 
4) przedstawienie \ możliwości zrealizowania in westycji 

nowo rozpoczynanych przez przedsiębiorstwa budow
lano-montażowe lub w odniesieniu do inwestycji kon
tynuowanych podanIe ' generalnego wykonawcy, a w 

odniesieniu do inwestycji polega jących na zakupach 
gotowych dóbr Inwestycyjnych - dostawcy. 

5) dotychczas zrealizowany finansowy i rzeczowy zakres 
robót (w odniesieniu do Inwestycji kont ynuowanych), 

&) k oszt inwestycji wraz z uzasadnioną propozycją do
tyczącą żródeł jego sfinansowania w całości i w po
szczególnych latach realizacji; jeżeli finansowanie 
inwestycji jest przewidziane przy udzia ie: 
a) kredytu bankowego - wniosek wymaga zaopinio

wania przez ! oddzia ł banku finansujący przedsię

biorstwo, 
b) funduszu celowego - wniosek wym aga zaopinio

wania . przez dysponenta tego fundus zu. 
3. Szczegółowy tryb przedstawiania wni osków okre

śla terenowy organ administracji pań stwowej st opnia 
wojewódzkiego. 

§ 4. Właściwy terenowy organ ildminist rB cji państwo
wej podejmuje decyzje o włączeniu inwest ycji ' do pro
jektu ter ytori a lnego pięcioletniego planu spol eczno-gospo
da rczego i projektu terytorialnego planu rocznego oraz 
o wielkości jej c}otowania ze środków bud żetowych lub 
pozabudżetowych będących w dyspozycji t ego organu -
z .uwzględnieniem zasad określ on ych w rozdziale 4 usta
wy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gos -

podarczym (Dz. U. Nr 7, poz. 51). . 

§ 5. Terytorialny pięcioletni plan społeczno-gospo

da rczy , a w uzasadnionych wypadkach, w szczególności 

w odniesi e niu do inwe~tycji o dłuższych cyklach reali
'r acji, także- plan perspektywiczny rozwoju województwa, 
stanowią podstawę do podjęcia przez inwestora niezbęd 

nych prac przygot.owawczych i orgaJlizacji procesu inwe
stycyjnego, a zwłaszcza ~lo uzysk a,ni a lokalizacji, zlecenia 
opracowania dokumentacji projektowej i zawarcia wstęp
n vch porozumień i umów z uczestnikami procesu .in we
st ycyil~ego . zgorlnie z obow iązującymi przepisami. 

& 6, 1. Koszty przygotowania inwestycji do realizacji 
w zdkresie prac projektowych i organizac ji procesu inwe-
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stycyjnego mogą być finansowane ze środków budżeto
wych j pozabudżetowych. WysoKOŚć kosztów, przewidzia
nych do finansowanIa z tych środków. określa or~a n, 

który podjął decyzję o realizacji inwestycji. 

2. Koszty przygotowdnia inwest ycji do realizacji. z 
której następnil" zr e .t ygnowano. zmniejszdją fundusz. z 
którego zostćlly sfinansowane. z tym że przez ten fun
dusz rozumie się także równowdl tość 4rodk6w budżeto

wych i pozabudzetowych, otrzymanych przez przedSię

bio rstwo' . na finansowanie tych kOjiztów. 

§ 7. Rozpocz€:cie realiwcji inwestycji może nastąpić 
po ucbwaleniu przez wła,;ciwą radę narodową pianu rocz
nego. do któreqo inwestycja ta została włączona. 

§ 8. Zmi ana podf't awo wyctf parclmettÓW inwestycji 
w lok u je j realizacji. powodująca zmniejszenie plano-

-----------------------
wanej zdolności produkcyjnej lub usługowej oraz zwięk
szenie wartości kosztorysowej, pow~dujące wzrost zapo
trzebowania na środki budżetowe lub pozabudżetowe . a 
także opóżnienie teriIlinu zakoIlczenia in west ycji. moze 
być dokonana na podstawie decyzji właściwego tereno
wego organu administracji państwowej. 

§ 9. 1. Zasady rozliczania kosztów działalności inwe· 
stycyjnej określają odrębne przepisy. 

2. Rozliczenie kosztów inwestycji najeży przekazać 

wła~ciwemu terenowemu organowi administracji pań

stwowej. ~eżeli inwestycja finansowana była przy udziale: 

I) kredytu bankowego - rozliczenie należy przekazdĆ 

'również właściwemu ocldzialow( banku, 
2} fLinduszl\ społecznego luh celoweqo - rozliczenie na

leży przekazać dysponentowi tego. funduszu, 
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ZARZĄDZENIE .MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH : 

• 
z dnia 31 si erpni a 1983 r. 

W sprawię ustalenia I ogłoszenia slalutu ' stowarzyszenia wyższej użytecznoścI "Związek Inwalidów Wojennych 
Polskie j Rzeczypospolitej Ludowej", 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku 
Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej za stowarzyszenie wyższej użyteczllości (Dz. U. 
Nr 45. poz. 286) zarządza się. co' następuje: 

§ L Ustala się sta tut stowarzyszenia wyższej uży

tecznośc i "Związek Inwa lidów Wojennych Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej". Te ks't stat.utu zostanie ogłoszony 
w odrębnym wydawnictwie. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministl a Sp ra w We
wnętrznych z dnia 4 tutego 1977 r. w sprawie ustalenia 
i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użytecznośc i 
"Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej" (Mory.itor Polski Nr 4, poz. 30). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrzny ch: C. Ki szcw ,I, 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WY2:SZEGO I TECHNIKI 

z dnia 30 sierpnia 19B3 r. 

w sprawie zasad przydzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym. pracownikom naukowym mianowanym pra- . 
cownikom dydaktycznym dodatkowej powierzchni mieszkalnej. 

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14. poz. 113 i z 1983 r. 
Nr 5. poz. 33 i Nr 39. poz. 176) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni. pracownicy 
naukowi oraz mianowani pracownicy dydaktyczni. zwani 
dalej .. n a I,lczycielami akademickimi". mają prawo do do
datkowej powierzchni mieszkalnej, 

2. Dodatkową powierzchnią mieszkalną w -postaci do
datkowej izby jest ta część mieszkania. którą nauczyciel 
Bkademicki może zajmować ponad powierzchnię .prz y słu

gującą mu 1')a podstawie oqólnie obowiązujących n orm 
zaludni enia mieszkań. 

§ 2. W razie zbiegu uprawnień do korzystania ' z do
datkowei powierzc hni mieszkalnej L1 osób pozostających 

we wspolnym gospodarstwie .. d omowym. up lawnienie do ' 

dodatkowej powierzchni mieszkalnej pr.zysługuje n dU\ ą
ciel owi akademicki emu niezaleznie od uprawni eń innych ' 
osób. 

§ 3. L Nauczyciel akademicki traci prawo do dodat
kowej powierzchni mi eszkalnej z chwiią rozwiązania sto
sunku p racy. z wyjątkiem. o któ~ym mowa w ust. 2. 

,2. Nauczyciel· akademicki zachowuje prawo do d0~ 

datkowej powie rzchni mieszkalnej także po przejściu na 
~·meryturę. 

§ 4. Rektor szkoły wyższej lub dyrektor samodziel
nej placówki naukowo-dydaktycznej zatrudniającej nau
czyciela akad emi{:kiego wydają zaświadczenia stwierdza
jące zatrudni pn ie na stanowisku uprawniającym do . do
c:ćl1kowej powierzchni mieszkalnej. Zaś wiadczenia te s.ą 
lejestrowane. 

• 


