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Monitor PolsKi Nr 3 -- 48 -------------------------------
klasyfikacji wód, warunków, 'jakim. powinny odpowiadac 
ścieki, oraz kar pieniężnych za naruszanie tychwarun
ków- (Dz. U. z 1915 r. Nr 41. poz. 214 i z 1982 r. Nr 21·. 
poz. 153) zarządza się, .co następuje ; 

nitor Polski Nr 15. poz. H>3) wy (azy: "km 393,6" zaśręJ 
I puje się wyrazami: . "km 392,4". 

§ '2. 
szenia. 

Zarządze.oi.e . wchodzi w życie z dniem '~gło- I , , 
§ L W § l pkt 7 zarządzenia Prezesa Centralnego 

Urzędu Gospodarlfj Wodnej z dnia 15 lutego 1972 r. w 
sprawie zaliczenia do klas . czystości niektórych rzek (Mo,: 

Minister . Administracji. Gospodarki Terenowej r I 
i Ochrony Srodowiska; T. Hupulowski" I 

23 

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 13 stycznia 1983!' • . 

zmieniające zarządzenie w sprawie. zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej. 

I 
r 

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 26 lutego 
'1982 r. - Prawo !Jankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) zarządza 
się, co . następuj~: 

. i 
, .. 2) "banki" - rozumie się przez to bao.ki par'lstwo- i 

. we. banki państwowo-sp6Idzielcze, - banki ' spół- I 
dzielcze 'oraz banki w {ormie spółek a.kcyjnych,". 

§ 1. W § 2 larządzenia Prezes.a Narodowego Banku 
Polskiego z dn-ia 25 października 1982 r. w sprawie zasad 
gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej 

(Monitor Polski Nr 27. ppz. 2(4) pkt 2 otrzymuje l 

§ 2. , Zarządzenie wchodzi w życie z oniem ogłoszenia. 

, ·1 

bezmienie: . Prezes Narodowego Banku Polskiego : S. Majewski 

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 80p,~ zł. półrocznie 500.~ zł.. 

Pren.UI;neratę n~ rok następny (roc2.ną lub półroczną) przyj~uje . si'ę do- dnia 31 paź- \ ' 
dziernika. Prenumeratę można ' zgłaszać Lir I półrocze bieżą cego roku do dnia 
31 marca. za II półrocze bądź za · cały bieżący r.ok - do dnia 30 wrześiiia. -Do obo
nentów . którzy opłacą . prenumeratę po tych terminach. wysyłka . pler~szych nu- ' 
nle rów dokonana zostanie z· op&żnieniem. II ponadto zostaną poli czone k05zty prze
syłki. Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzY9"dclnkowym 
prl ekazem pocztowym na konto Administracji Wydawnktw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim. IV · Oddział Miejski. Warszawa. nr . 1049-3157-222. 
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpł~ty należy podać 
dokładną nazwę instytucji (bo/z skrótów). dokładny adres z numerem ,kodu POc.zto-

. 'wego oraz liczbę zamawianych> egzemplarzy Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskieg<;l nabywać można w punktach sprzedaży 
w Warszawie; al. l Armii Wojska Polskiego , 2/4, Powsze'chny Dom Książki .. Uni
wersus" - ul. Belwederska 20/22, kiosk "Domu ' Książki'" w 'gmachu sądów -
al Gen, Swierczewskiego 127 i w kasach sądów w Białymstoku .. Bi elsku-Białej. Byd
goszczy. Bytomiu. Cieszynie , Częstoch.owie. Gdańsku, Gdyni; Gliwicach. Kllliszu. ' Kato
wi cach. Kielcach. Kon inie. Koszalinie, Kraltowie: Lublinie, Łodzi. Olszlynie, Opolu. 
Ostrowie Wielkopolskjm. Po~nan iu , Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie. Tarnowie. Toruniu. ' 
Wałbrzychu z tymcZasową siedzibą w Swidnicy. Wrocławiu. Zamościu i Zielonej Górze. 

Rek lamacje z pow odu . niedo ręc1.e nia ...- poszczególnych numer'ów zgłaszać .należy 
do Administracji ' Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (ul. Powsińska 69,71. 

. 00·979 W.drSZBWa, sk rytka ' pocztowa 81) po otrzymaniu następnego kolejnego numeru .. 

Reciakcja: Urząd Rady Ministrów - - 'Biu~o Prawne. Warszawa. Al. UjazCi6wskie 1/3. 
A r!Jilinistracja . Administracja W ydawnictw l)rzędu Rady Ministrów , uL Powsińska 69/71 

00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 81). tel. 28-90-0Iw. 608 .. i 42-14·78. 

Tłoc.zono l polecenia Prezesa Rady Ministrów 
IN lakladatb Graficznycb "Tilmka". Zakład nr t. Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 0120·1300-83. Cena 8,00 zł 
., ~ 
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