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ZARZĄDZENIE 'MINISTRA KOMUNIKACJI 

Z dnia 19 grudnia 1984 r. 

r.mlenłające .za.r.ząd.zenłe w sprawie używania pojazdów samochodowych docel6w służbowych. 

Na podstawie ,art. .26 ustawy z dnia 27 listopad·a 
1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej 
(D7.. U. Nr 53, poz. 297) ..zarządza się, co J71astępuje: 

§ 1. ' W . zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 
14 grudnia'1982 l. W sprawie używania pofazdów samo
chodowych do celów słuzbowych (Monitor Polski Nr 30, 
poz. 263,~ 1983 r. Nr 17, poz. 99 i z 1984 r. Nr 13, poz. 98) 
wprowadza ' się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7. Pracownikowi, który używa stale własnego po-
'- jazdu do celów słuzbowych w granicach admi

nistracyjrtych miasta lub gminy, może być 'przy
znany miesięczny ryczałt pieniężny w wyso
kości: . 
l) za uzywanie samochodu osobowego: 

a) na obszarze gminy lub w miejscowoś
ciach do 100 tys. mieszkańców - do, 
1.200.- zl, 

b) w miejscowościach powyżej 100 tys. do 
250 tys. m.ieszkar'iców - do 1.bOO. - zł, 

i 
c) w miejscowościach, .powyzej 250 ty.s. 

mieszkańców oraz w razie gdy przejazdy 
lokalne odbywają się na .obszarze dwóch 
lub więcej gmin - ' do 2.200.- zł, . 

2) za używanie mctocykla - do 1.070.;:- zł. 

3) za używanie. motoroweru - do 710.- zł.", 

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: : 

,,1. Należność pracownika z tytułu używania własne
go pojazdu docelów służbowych wraz z przyzna
nym ryczałtem pieniężnym nie mo·że przekraczać 
łącznie ckwoty ·4;600.-z! miesięcznie," 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz.. 
.nia 1985r. 

Minister Ko~unikacji: ' J. ·KamińsM 
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ZARZĄDZENIE PR&I.ESA NARODOWEGO BANKU ,POLSKIEGO 

Ż -dnia 10 grudni'll1984 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie .szczegółowego trybu udzielania, spłaty, umarzania .' refundacji kredytu 
bankowego dla ClbsoJwenlówna zagospodarowanie. 

-Na podstawie '~ 16 ust. 10 rozporządzenia Rad,yMini. 
atr6wz dnia 31 sierpnia 1983 r.w ;sprawie zatrudniania 
absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz. 234 i z 19.84 ,r. Nr SI, 
poz. 262) zarządza się. co następuje: 

łl.W iarządzeniuPrezesa Narodowego .Banku Pol. 
skiego z dnia 1'8 listopada 1983 r. w sprawie szczegóio
wegotrybu udzielania. spłaty( umarzania i Iefundacji 
kredytu bankoweg.o .dla absolwentów na zagospodarowa. 
nie (Monitor Polski Nr 39. poz. 232) wprowadza się nast~
pujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 po wyrazach: "Dz. U. Nr 53, poz. 234" 
dodaje się wyrazy: "i z 1984 r. Nr 51, poz. 262", 

2) w § 4 wyrazy: ,,31 grudnia 1983 r."zastępuje ·$ht 
wyrazami : ,,31 grudnia 1985 r.", 

3) w załączniku nr 1 do zarządzenia w wierszu drugim 
po wyrazach: "Dz. U. Nr 53. poz. 234" dodaje się wy
razy: "i oz 1984 r. Nr 51, poz. 262". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosz&
nia z mocą od dnia 8 listopada 1984 r. 

Plezes Narodowego Banku Polskiego: w z. t. Urbanowie. 
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UCHW AtA Nr 111/19/84 WOJEWÓDZKIEJ ,RADY NARODOWEJ W SKIERNIEWICACH 

z dnia 30 listopada 1984 r. 

w sprawie zmiany granic miast: Skierniewic, Sochaczewa I Żyrardowa w województwie skierniewickim. 

Na podstawie art. 16 .. ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 
1983 ~ r. o systemie, rad narodowych i . samorządu tęryto
x:ialnego (Dz. U. N,r41. poz. 18S,Nr 62, poz. 286 i z 1984 r. 
Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poż. 1 13) uchwal~ się, co nast-ę
puje: .' 

§ 1. Włącza się: 

1) do miasta Skierniewic z gminy Skierniewice obszar 
wsi Feliksów o powierzchnI 176 ha i Grabina Mied· 
niewicka o powierzchni 225 ha oraz części obszarów 
wsi Balcerów o powierzchni 113 ha, HaJinów o p~-


