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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTW A 

z dnia 8 marca 1988 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wskaźników · jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa 
mieszkaniowego na 1988 r. 

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 23 lipca 1987 r. . w sprawie ogólnych za
sad kredytowania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 
Nr 23, poz. 132 i z 1988 r. Nr 10, poz. 77) ' zarządza się, 
co następuje: 

§ L W zarządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa z dnia 28 grudnia 1987 r. w sprawie 
ustalenia wskaźników jednostkowego kosztu standardo
wego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r. (Mo
nitor Polski Nr 38, poz. 335) wprowadza się następujące 
zmiany : 

1) § 2 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 2. Wskaźniki ustala się na poziomie cen 1987 r., 
z uwzględnieniem urzędowych wskaźników 

wzrostu cen czynników produkcji budowlanej 
na 1988 r.", , 

2) w załączniku do zarządzenia: 
a) w lp. 1 w rubryce 2 kwotę ,,59.900" zastępuje sip, 

kwotą ,,85.000", 

b) w lp. 2 w rubryce 2 kwotę ,,53.600" zastępuje się 
kwotą ,,,76.100", 

c) w lp. 3 w rubryce 2 kwotę ,,49.600" zastępuje się , 

kwotą ,,70.400", 
d) w lp. 4 w rubryce 2 kwotę ,,44.000" zastępuje się 

kwotą ,,62.500", 
e) w lp. 5 w rubryce 2 kwotę ,,41.500" zastępuje się 

kwotą ,,59.000". 
, -

§ 2. Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem ogłosze

nia i ma zastosowanie do umów kredytowych zawiera
nych po dniu 1 stycznia 1988 r. 

Minister Gospodarki Przestrzennej Budownictwa: 
B. Ferensztajn 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KUL ruRY I SZruKI 

z dnia 15 kwietnia .1988 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane 
w ' formie książkowej. 

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Mini· 
strów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad zawie
rania i wykonywania umów wydawniczych o wydawanie 
utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wy
nagradzania za te utwory (Dz. U. Nr 61, poz. 315) zarzą-
dza się, co następuje : ' 

§ 1. Ustala się stawkę podstawową dla obliczania 
wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane VI formie 
książkowej w wysokości 40.000 zł. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 23 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autor
skich za utwory wydaWane w formie książkowej (Monitor 
Polski Nr 13, poz. 120). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

----Minister Kultury ! Sztuki: A. KrawcżulL 

104 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLlWOSCI 

z dnia 15, kwietnia 1988 r. 

w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o osobach nie mających prawa wybierania oraz nie , 
biorących udziału w glosowaniu w wyborach do rad narodowych. 

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 13 lutego 
1984 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Dz. U: 
z 1988 r. Nr 7, poz. 55) zarządza się, co następuje: 

§ 1. I. Sądy przekazują tereno,wym organom admini· 
stracji państwowej stopnia podstawowego właściwym vv 

sprawach ewidencji ludności , sporządzającym 'spisy wy
borców, zwanym dalej "terenowymi organami" - infor

. macje o osobach: 

l) ube.zwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo pra
womocnym ar,zeczeniem sądu z powodu choroby psy
chicznej, 


