
poz. '2 48 '249 

l l .'i 
ę 

20 legnickie , 320. 600 

21 les7.c"yńskie 156.522 

22 lubelsk ie 5 2:~ . H4·2 

23 łomżY 'ls k ie 2;:I~ .4HU 

24 miejski ... lódzkic - 1.27;'.0()() 

25 now()sljded .ic 319 .1 00 -
26 0197.t Y'l sk ie 5711.7 11iJ 

27 opolskie 
\ M1. 51 L 

2,8 ostrolęckie 20S.1135 

29 pilskie 2 11).793 ,. 
30 ' piotrk.owskie 20S.2"5 

31 płockie 241.669 

32 pozna'J skie I .027. 7H -
33 przemyskie IH~. lWI) 

34 rado mskie 4HI .~no 

35 rzes1.:nw~kie 57łUi:l 8 

36 siedleckie ·2lJ'I . lJ1 7 

37 . sierad zkie 141.>. 4U 

38 skiern iewickie 210.1.14 

39 słupski e 34::lA14 

40 suwalskie 25.1 .145 

41 szczecińskie 70H. 364 

42 tarno brzeskie 2110.2!) () 

43 tarnowskie 2111l .537 

44 toruńskie 457.500 

45 walbrzysk ie 385.374 

46 włocławskie ' 216. 754 

47 wrocławskie 94.7 .1 27 

48 zam oj skie 19U.888 

49 . ziel~n()górskie , 52l.427 

Wydatki nic rozdzielone 3.500:000 . 

O~ o l e Jn ' 26.9 J 7.H2H I I -
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UCHW AtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 29 grudnia 1983 r. 

W CJprawie określenia wykazu towarów l usług, na które ustala się ceny urzędowe. 

Na podstawie art. 7 ust. ,'ustawy z dnia 26 lutego ' 
]982 r. o cenach (Dz. U. Nr 7, poz·. 52 i z :983 f •. Nr 71, 
poz. 3l8) uchwala się, co· następuje: 

§ 1. 1. . Ceny u'rzędowe ustala się na: 
.1) środki spożycia i usługi mające podsta wowe znacze-

, nie dla kosztów utrzymania lub ochrony zdrowia 
ludności: 

a) chleb,- mąkę żytnią i pszenną, makaron. kasze. 
z wyjątkiem kukurydzianych, ryż oraz płatki 

owsiane i jęczmienne . 

b) mięso i podroby - wieprzowe, wołowe i cielęce. 
prze! wory .z tego mip,sa i z tych podrobów; bę7J 
:w yrobów garmażer yjnych z mięsa i podrobów! 

I ' 

ił także kurczę ta objęte centralnym rozdzielnic
twem, 

c) słoriinę, sadło, smalec w ieprzowy, masło i tłuszcze 
roślinne. 

d) mleko spożywcze i śmietanę, w tym śmietankę, 

o zawartości g% i 12°/0 tłuszczu. 

e) mleko W proszku pełne' i odtłuszczone oraz mlecz- . 
ne mieszanki odżywcze (laktowity), 

f) sery, serki i serwity twarogowe niedojrzewające. 

sery dojrzewające i sery topione, 
g) konserwy "Bobo-Fruit" i odzywki spożywcze dli.l 

dzieGi do 3 lat (przetarte owoce i warzywa, nek
tary i soki,. zupy warzywne, zupy. owocowe ikon-
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selwy - typu "JjulJo-Vlta". kleiki 
cjalne). 

h) . ~ukier, 

405 

odżywki spe-

i) herhaty popularne paczkowane w kra ju. 

j) wt;gieJ i br ykiety z w t;~lla . koks. dostcJwę cieplej 
wody do mleszk al1 oraz uqrz~' wanle miesl.kdń ener 
gią cieplną, 

k) g cJ z przewodowy i bezprzewodowy oraz energię 

elek t ryczną do użytku domowego. 
l) podręczniki szkolne i akademickie, podstawowe 

przybor'y szkolne - zeszyty, teczki i bloki rysun
k owe oraz wkłady do nich, .. ołówki. kredk i i plas
teliny .. 

ł) t e trę pieluszkową. 

m) leki gotowe, surowice i szczepionki oraz .wyroby 
općltrunkowe, objde w yka Zami ustalonymi przez 
Minislr.a Zdrowia i Opieki Społeczne j . 

n) przewozy osób i bagazu środkami miejskiej ko
munikacji masowej. 

o) przewozy krajowe osób i bagażu koleją i trans
por tem sam6chodowym publicznym, z wyjątkiem 
cen za miejsca sypialne i w wagonach do leżenia, 

p) przewozy osób w żegludze przybrzeżnej, 

r) świadczenia. uspołecznionych zakładów pomocy 
społecznej. domów małych dzieci, przedszkoli. 
żłobków. placówek opi ekuńczo-wychowawczych 

oraz usługi noclegowe szks>ln ych schronisk mło

dzieżowych, 

s) bilety wstępu do kin, teatrów, oper, operetek, 
filharmonii o·raz innych placówek artystycznych, 
z wyjątkiem biletów wstępu na imprezy estrado
we. ' kabaretowe i cyrkowe. 

t) świadczenia zakładów społecznych służby zdro
wia - szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych 
i innych, . 

u) osobiste świadczenia osób fizycznych na rzecz za· 
kładów społecznych służby zdrowia - oddawanie 
krwi i inne; 

~ środki produkcji i usługi mające podstawowe znacze
nie dla kosztów wytwarzania: 
a) węgiel i brykiety z węgla oraz koks, 

b) ropę naftową i olej opałowy. 
c) gaz przewodowy i bezprzewodowy, 
d) energię elektryczną, 

e) drewno tartaczne ' i tarcicę. 

f) bawełnę, 

g) podstawowe włókna chemiczne - jedwab wisko
zowy, poliamidowy i poliestrowy włókienniczy 

nieteksturowany i techniczny, włókna wiskozowe, 
poliamidowe i poliestrowe cięte i ciągnione typu 
bawełnianego i wełnianego oraz włókna akrylow9 
i polipropylenowe c ięte,. 

h) kauczuki i ich lateksy, 
"ii nowe opony do pojazdów samochodowych ci ęża

rowych. maszyn, urządzeń i ciągników, 
j) autobusy, ·· trolejbusy, tramwaje. samochody Clęza

rowe i ćiągniki drogowe o ładowności. powyżej 

1.5 tony, 
k) ciągniki kołowe uniwersalne rolnicze- wytwarzane 

przez Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus", 
I) apatyty i fosforyty, 
ł) rudy i złom metali - ce~y skupu i zbytu. 
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mI wyroby hutnictwa żelaza i stali. z wyjątkiem od
kuwek, kól. obręu:y, pierścieni kuto-walcowanych, 
rozJazd()w i ćlkcesoriów koleJowyctl. 

n} hutnicze wylOby z metali nieżelaznych oraz wy· 
roby przetwórstwa me t<lli niezelaznych, 

o) kable i przewody . 
pl slark~ i kwas sia:kowy, 
fI cement. 
sI celulozę, 

tl nawozy sztuczne i wapno nawozowe. 
u) mi eszanki paszowe sredniobialkowe, koncentraty 

paszowe wysokobiałkowe i mieszanki paszowe mi
neralne dla bydła, trzody i kurcząt oraz zboża. 

śruty zbożowe, otręby. mleko odtłuszczone Wl 

proszku, kazeinę na pasze oraz śruty poekstrak
c yj ne. 

w) przewozy krajowe towarów koleją, transportem 
samochodowym publicznym i wodn ym, 

z) usługi wykonywane przez zakłady 

sprzdu medycznego. zakłady techniki 
i kons trukcy jno-napra wcze, podległe 

organom administracji państwowej lub 
Zdro..:via i ' Opieki Społecznej: 

naprawcze 
medycznej 
terenowym 
Ministrowi 

3) podstawowe produkty rolne skupowane przez jed
nostki gospodarki uspołecznionej oraz importowane -
ceny skupu i zbytu: 
a) zboza . z wyjątkiem prosa i kukurydzy oraz mate

riału siewnego zbóż, 

b) żywiec rzeżny wolowy, wieprzowy i ciel ęcy, a 
także kurczęta skupowane w ramach kontraktac ji, 

c) prosięta i warchlaki ze skupu interwencyjnego. 
d) mleko krowie, 

buraki cukrowe, e) 
f) ziemniaki, z wyjątkiem ziemniaków wczesnych 

i Sadzeniaków, 
g) rzepak i rzepik, z wyjątkiem materiału siewnego, 
h) wełnę owczą, 

i) skóry surowe - bydlęce, cielęce i świńskie, 
j) liście tytoniu. 

2. Ceny urzędowe ustala się również na: 
1) spirytus surowy - ziemniaczany, zbożowy, owocowy, 

melasowy i .z buraków, spiryt4s rektyfikowany, z wy
jątkiem technicznego, oraz wyroby spirytusowe, 
z wyjątkiem skupowilllych od ludności, 

. 2) wyroby tytoniowe, z wyjątkiem skupowanych od 
ludności, 

3) zapałki, 

4) benzynę i olej napędowy, 

5) złoto i inne metale szlachetne oraz złom 7 tych metali, 
6) usługi pocztowe i telekomunikacyjne, 
7) usługi pogrzebowe. 
8) wstęp do parków miejskich, ogrodów zoologicznych. 

ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, kąpie l isk, 

łaźni i szaletów miejskich. 
9) wywóz nieczystości, 

10) obowiązkowe badania i kon trole przedmiotów. prowa
dzone na podstawie odrębnych przepisów - sprawo
wanie dozoru technicznego, badania techniczne po.
jazdów, badania towarów rolno-spożywczych w im
porcie i ' eksporcie i inne, 

U) usługi magazynowania rezerwpańst'Qowych. 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem l stycznia. 
1984 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1984 r. 

Marszałek Sejmu: S. Gucwa 


