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§ 1. 1. Terenowy organ administracji państwowej 

stopnia podstawowego wydaje decyzję o pl:zyznaniu pO-l 
mocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu : 

l) miesięcznej opłaty za mieszkania przydzielone na 
warunkach lokatorskiego prawa do lokalu, 

2) czynszu najmu za mieszkania państwowe i prywatne 
czynszowe. 

' 2. Przez opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, należy 
, rozumlec opłatę '. miesięczną ponoszoną przez członka 

spółdzielni, pomniejszoną o tę część, która jest przezna
czona na pokrycie należności za cęntralne ogrzewanie, 
centralnie dostarczoną ciepłą wodę, dźwig oraz za do
stawę gazu w budynkach wyposażonych w centralne ga
zomierże. 

, 3. Z pomocy określonej w ust. 1 mogą korzystać 

osoby, które nie mają możliwości uzyskania pomocy z za
kładow.ego iunduszu mieszkaniowego. 

§ 2. Pomoc może być ' udzielona w wysokości do: 

1) 5~/o opłaty lub czynszu: 

a) jeżeli dochód miesięczny na 1 członka rodziny 
wynosi do . 5~/o , naj niższego wynagrodzenia za 
pracę , w uspołecznionych zakładach pracy, 

b) osobom zamieszkującym samotnie, których dochód 
miesięczny nie przekracza wysokości najniższegó 
wynagrodzenia 'za pracę w uspołecznionych za
kładach pracy, 

2) 300/0 opłi\ty lub czynszu, jeżeli dochód . miesięczny 
na l członka rodziny wynosi powyżej 50%, lecz nie ' 
więcej niż 100% najni.ższego wynagrodzenia za pracę 
w uspołecznionych zakładach pracy. 
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. § 3. Pomoc nie przysługuje, jeżeli członek spółdzielni 
lub najemca: 

1) zajmuje lokal, w którym występuje nadwyżka po
wierzchni mieszkalnej, z wyjątkiem wypadku, gdy 
nadwyżkę stanowi jeden pokój. a względy społeczne 
lub zdrowotne . przemawiają za dalszym zamieszkiwa
niem w dotychczasowym lokalu. 

2) podnajmuje lub oddał w bezpłatne używanie część 

zajmowanego mieszkania. 

§ 4. l. Pomoc przyznaje się. na wniosek członka 

spółdzielni lub najemcy. na okres jednego roku kalen
darzowego po zasięgnięciu opinii komisji społecznej po. 
wołanej w tym celu przez' organ- przyznający pomoc 
(§ ' ! ust. 1). . 

2. Decyzja o przyznaniu pomocy powinna zawierać 
pouczenie o konieczności informowania organu. o którym 
mowa w ust. 1. o każdej zmianie okoliczności mających 
wpływ na przyznanie pomocy lub jej wysokość . 

3. W razie zmian 'wysokości dochodu lub ińnych 
w~runków. mających wpływ na korzystanie z pomocy, 
pomoc ' ta powinne, być cofnięta albo jej wysokość odpo
wiednio zmniejszona lub zwiększona od dnia 1 miesiąca 
następującego po miesiącu. w którym nastąpiły te zmiany. 

§ 5. Kwota z tytułu pomocy przyznanej członkowi 
spóldzielni lub najemcy jest wpłacana na konto wynaj
mującego do dnia lO, każdego miesiąca. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem paź-

dziernika 1983 r. 

Minister Administracji Gospodarki Przestrzennej: 
W. Oliwa 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ,ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

\ 
z dnia 8 . :września f983 r. 

w Rprawle określenia rodzaju I zakresu przyłączy InstalacyjnyciJ. do slec1 uzbrojenia terenu, objętych 
kred-ytowanlem. 

Na podstawie § 1 ust. 8 ' rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie ~asad ' udzie
lania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 1, poź. 4) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do przyłączy do sieci uzbrojenia terenu. o któ
Iych mowa w § l ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia ,1982 r. w sprawie zasad udzielania 
kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 1983 r. 
Nr 1, ·poz.4). zalicza się przyłącza do sieci: 

1) wodociągowych, 

2) kanalizacyjnych, 
3) gazowych, 

4) cieplnych, 
5) elektroenergetycznych. 

§ 2. Zakres przyłączy objętych kredytowaniem i spła
canych ze środków spółdzielni mieszkaniowYC:,h jest na
stępujący: 

1) w instalacji wodociągowej- odcinek przewodu wo
dociągowego od zaworu głównego do pierwszej za- . 
suwy zainstalowanej na sieci wodociągowej. licząc 

. od stlony budynku. 
2) w instalacji kanalizacyjnej - odcinek przewodu 

odpływowego z budynku do pierwszej studzienki re
wizyjnej na przyka.naliku, licząc od strony budynku, 
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3) w instalacji ' gazowej odcinek przewodu gazowego 
od kurka głównego do zasuwy zainstalowanej na 
gazociągu. licząc od strony budynku. d w razie braku 
zasuwy - do odgałęzienia na gazociągu, 

4) w instalacji cieplnej - węzeł cieplny do zaworu na 
przyłączu; w razie budowy grupowych węzłów ciepl
nych. zakres przyłączy może być ustalony odmiennie. 

§ 4. Inwestorzy zakładowego i komunalnego budow
nictwa mieszkaniowego mogą stosować przy zawieraniu 
umów o kompleksową realizację inwestycji zasady okre
ślające zakres przyłączy instalacyjnych' do sieci uzbroje
nia terenu. ustalone w § 2. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

5) w instalacji elektroenergetycznej złącze elektro-
energetyczne. 

§.3. Przepisy zarządzenia stosuje się do umów kre
dytowych zawieranych po dniu l stycznia 1983 r. 

Minister Administracji Gospodarki Przestrzennej:" 

• 

DO P. T. ABONENTÓW 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmIe informuje 
P. T. Abonentów. że w związku z porządkowaniem gospodarki magazynowej 
i ograniczaniem zapasów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego z lat 

1944-1975 prowad7i wyprzedaż tych wydawnictw. 

Abonenci. którzy pragną uzupełnić zbiór Dziennika Ustaw i Moriitora Pol
skiego z tych lat. proszeni są o zgłoszenie zamówień na brakujące im 
numery wymienionych wydawnictw w terminie do dnia 31 grudnia 1983 r. 

Administracja Wydawnictw 
Un.ędu Rady Ministrów , 

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 800,- zł. półrocznie 500,- zł 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 31 paź
dziernika. Prenumeratę można zgłaszać za I półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo~ . 
nentów. którzy opłacą prenumeratę po tych terminach . wysyłka pierwszych nu
merów dokonana zostanie z opóźni!miem. a ponadto zostaną policzone koszty prze
sylki. Oplata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem ' lub trzyodcinkowym 
przekazem pocztowym !Ul konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim, IV Oddział Miejski. Warszawa, nr . 1049-3157-222. 
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać 
dokładną nazwę instytucji (bez skrótów). dokładny adres z numerem kodn pocZt0 

wego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora· Polskiego można nabywać w punktach sprzedaży 
w Warszawie: al. I Armii Wojska Polskiego 2/4. , Powszechny Dom Książki ' 
"Uniwersus" .. - ul. Belwederska 20/22. księgarnia "Domu Książki" im. Stefana 
Zeromskiego - al. Gen. $wierczewskiego 119/123. w Urzędach Wojewódzkich 
w Bydgoszczy. Jeleniej Górze. Kielcach. Piotrkowie Trybunalskill).. Płocku. Skiernie
wicach. SuwałkaGh. Tarnowie i Włocławku. w Urzędzie Miasta Krakowa i Łodzi 
oraz w sądach w Białymstoku. Bielsku-Białej , Bydgoszczy. Bytomiu. Cieszynie. 
Częstochowie. Elblągu. Gdańsku. Gdyni. Gliwicach. Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej 
Górze, Kaliszu. Katowicach. Kielcach. Koninie. Koszalinie. Krakowie. Legnicy. Lublinie, 
Łodzi. Olsztynie. Opolu. Ostrowie Wielkopolsk.im. Plocku , Poznaniu. Radomiu. 
Rzeszowie, Słupsku. Szczecinie, Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu. Tarnowie, 
Toruniu. Wałbrzych1l z siedzibą w Swidnicy. Wrocławiu. Zamościu i Zielonej Górze. 

Rekldmacje z powodu nie doręczeni a poszczeqólnych numerów zgłaszać należy 
do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady- Ministrów (ul. Powsińska 69/71, 
00-9'19 Warszawa. skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. ' 

Redakcja Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne. Warszawa, Al. Ujazdowskie 1{3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69/71. 

00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 81). tel: 28-90-0.1 w. 608 i ,42'-14-78. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady .Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakład nr 1. Warszawa. ul. Tamka 3. 

Zam. , 0957-1300-83. Cena 16,00 zł 

W. Oliwa 


