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,2. Za inwestycje uprawniające do ulgi w podatku
dochodowym. uważa się również budowę szatni i łaźni
dla pracowników narażonych na działanie czynników
szkodliwych dla. zdrowia, o których mowa w ust. '1 pkt 2

65

Poz. 33, 34 i 35
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i 4, oraz dla pracowników
kaźne i inwazyjne.

narażonych

na cllu! uuy za-

§ 2. Zarządzenie 'wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
Kierownik Ministerstwa Pracy, Plac i Spraw Socjalnych:

J.

r

Bury
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ZARZĄDZENIE MINISTR{\ GORNICTWA

i

ENERGETYKI

z dnia 4 lutego 1983 r.
zmieniające

zarządzenie

w 'sprawie opłat za egzaminy

urządzen...energelycznych

osób sprawujących kieco\\'1lictwo i dozór nad eksploatacją
osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagco~zenla członków
komisji egzaminacyjnych.

Na podstaWie art. 9 u·st. 2, a rt. 10 ust. 2 i art. 11
ust. 2 usta wy z dnia 30 ' maja 1962 r. o gospodarce paliwuwu-eneIgetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150,
z 1971 r. NI 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71,
z 1978 r. Nr 26. pUl. 116 i z 1981 r. Nr 17, póz. 83)
o raz w zWiązku z § 16 ust. 1 rOtporządzenia Ministra Górnictwa i Enelgetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie
kwalifikacji usób sprawujących kierownictwo i doz,ó r nad
eksploataCją ulządzell energetycznych (pz. U. z 1965 r.
Nr 38. puz. 23.8 i z 1973 r. Nr 19, poz. 112) i § 8 ust. 1
pkt 2 rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energe tyki
z dnia 4 ma)a 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zat rudnionycb przy eksploatacji urządzell enHgetycznych
(Dz U. Nr, 19, poz. 113) ' za r ządza się, co następuje:
~

urząd zeń
energetycznych
osób zatrudnionych przy,
eksploa tacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków
komisji egzaminacyjnych (Monitor Polski z 1978 r. Nr 18,
poz. 66 i z 1979 r. Nr 29, poz. 153) ~prowadza się następu jące zmian y:
1) w § 1 ust. 2 w~razy ,,150 złotych" żastępuje się wyra zami ,,360 złotych",
2) w § 3 ust. 1:
a) w pkt 1 wyrazy ,,25 zł" zastępuje' się wyrazami
-.
,,45 zł",
b) w pkt 2 wyrazy ,,20 zł" zastępuje się wyrazami ,,35 zł",
€) w pkt 3 wyrazy ,,10 zł" zastępuj e się wyrazami ,,20 zł".

W zarządzeniu Ministrów Gospodarki MateriaEnergetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa
2 dnia 15 IDdja 197'8 r. w sprawie opłat za egzaminy osób
spfiiwujących
kierownictwo
dozór nad eksploatacją
1.

Zarządzenie'

§ 2.

łowej,

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

szenta.
Minister Górnictwa i Epergetyki: C. PlOt [owskJ
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA LESNICTW A I P!łZEMYSł.U DRZEWNEGO
z dnia 4 lutego 1983 r.

zmieniające

zarządzenie

w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 1 kwietnia 1949 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. lBO) ,zarządza się,
co następuje:
§ l. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia
30 kwietńia 1955 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 49, poz. 484) wprowadza się następujące

zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"l. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Baniska" obszar lasu o powierzchni 55,52 ha w Leś
nictwie Roztoka Wielka Nadleśnictwa Piwniczna,
położony· w gminie Piwniczną województwa nowosądeckiego,
oznaczony w planie urządzen ia
gospodarstwa leśnego na lata 1975-1985 jako
oddziały lasu 91 b, c, f, 100 a, d.";
2) ust. 2 skreśla się.

§ 2. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uzna ni a
za' rezed"'at przyrody (Monitor Polski ż 1958 r. Nr 6,
poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1} ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.. l. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Lal
Lipowy Obrożyska" obszar lasu o powierzchni
98,67 ha w Leśn i ctwie MajerzNadleśnictwa Piwniczna. położony w granicach miasta Muszyna
województwa nowosądeckiego, oznaczony IV pIanie urządzenia gospodarstwa, leśnego na lata
1975-1985 jako oddziały lasu 103 c,d, f. 104 a-d.
f, 105 a-f. h, i, k....,n.";
2) ust. 2 sk reśla , się.
§ 3. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie uznania
\za - rezerwat prźyrody (Monitor Polski
1958 r. Nr 9,
poz. 55) wprowadza się następujące zm iany:

z

1) ust. 1 1otr~yrnuje brzmienie:
,,1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwlł
" Barn owiec" obszar lasu o powierzchni 21.61 ha
w Leśnictwie Homrzyska Nadleśnictwa Nawojowa, położony w gminie Łabowa województwa
nowosądeckiego, oznaczony w planie urządzenia

