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3) rozporządzenie z dnia 24 lutego 1928 r. o Bibliotece Na
rodowej (Dz. U. z 1928 r. Nr 21, poz. 183, z 1934 r. 
Ni 110, poz. 976 i z 1950 r. Nr 7, poz. 65), 

, 4) ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o bezpłatnym dostarcza
niu druków dla celów bibliotecznych i urzędowej reje
stracji (Dz. U. Nr 33, poz. 347). 
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Art. 41. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia. ' 

Przewodn~czący Rady Państwa: M. Spychalski 

Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 

USTAWA 

z dnia 9 kwietnia 1968 r. 

o zezwoleniach na pubUcmą działalność artystyczną, rozrywkową i sportową. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się do publicznej 
działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej. 

2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi 
szczegółowo rodzaje1>ublicznej działalności artystycznej, 
rozrywkowej i sportowej, objęte przepisami ustawy. 

Art. 2. r. Organizowanie lub prowadzenie publicznej 
działalności ' artystycznej, rozrywkowej i sportowej wymaga 
ze7wolenia, z wcrjątkiem przypadków przewidzianych 
w ustawie. 

2. Właściwy minister ' określi imprezy artystyczne, roz
rywkowe lub sportowe, których organizowanie lub prowa
dzenie nie wymaga zezwolenia, a tylko uprzedniego zgłosze.
nia, ustali warunki i tryb dokonywania zgłoszeń_ oraz organy 
właściwe do przyjmowania zgłoszeń .. 

Art. 3. 1. Od obowiązków uzyskania zezwolenia lub 
dokonania zgłoszenia (art. '2) S.ą zwolnione: 

l) . państwowe jednostki organizacyjne, których wyłączny 
lub podstawowy zakres , działania obejmuje prowadzenie 
okre'Slonego rodzaju działalności artystycznej; rozrywko-
wej lub sportowej, . 

2) 'związki zawodowe i organizacje polityczne w zakresie 
prowadzonej przez nie działalności artystycznej, rozryw
kowej lub sportowej, z tym że wymagają zgłoszenia 
imprezy artystyczne lub rozrywkowe z udziałem wyko
nawców zawodowych (art. 2 ust. 2), 

3) stowarżysze'nia twórców, których wykaz ustali Minister 
Kultury i Sztuki, w zakięsie upowszechniania twórczości 
ich członków w siedzibie stowarzyszenia. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do publicznego wy
świetlania filmów przez ' jednostki wymienione w ust. 1 pkt 
2 i 3. 

3. Właściwy minister może: 
l) ustalić rodzaje działalności artystycznej; rozrywkowej 

lub' sportowej,' które są zwolnione od wymogów określo-
nych...w art. 2~ . 

2) zwolnić . określoną jednostkę organizacyjną, nie wymie
nioną w ust. l, od obowiązków przewidzianych wart. 2 
oraz ustalić zakres tego zwolnienia. 

Art. 4: - Zakazana jest działalność określona wart. l, je
żeli jest przeciwna prawu albo zagraża bezpieczeństwu, spo
koJowi lub .porządkowi publ,icznemu, a w szczególności: 

l) szkodliwa dla interesu państwowego Iub " Śpołec:znego; 
2) obrażająca uczucia naro.dowe, 

. 3) stan'Owiąca propagandę lub pochwalanie przestępstw, . 

4) mogąca przyczynić się do demoralizacji !ub do obniżenia 
poziomu obyczajów. 

,. 
R o z d z i a 'ł 2. 

. Właściwość, zasady l tryb udzielania zezwoleń. 

Art. 5. 1. Organ do spraw kultury prezydium woje-
wódzkiej rady narodowej wydaje zezwolenia: , 
1) na publiczną działalność artystyczną lub rozrywkową, 

której rodzaje w drodze rozporządzenia określi Rada Mi
. nistrów jako należące do ,zakresu działania tego 'organu, 

2) na puoliczną działalność artystyczną lubrozryw~ową 
innego rodzaju wykonywaną na obszarze większym niż 
'powiat. 

2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej za zgodą 
Ministra Kultury i Sztuki może przekazać niektóre upraw
nienia swego organu do udzielania zezwoleń na działalność' 
artystyczną lub rozrywkową (ust. 1 pkt 1) do właściwości 
organu do spraw kultury prezydium powiatowej rady nil
rodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana na obszarze 
powiatu. 

Art. 6. Organ do spraw kultury prezydium powiatowej 
rady narodowej wydaje zezwolenie na publiczną działalność 
artystyczną lub rozrywkową wykonywaną na obszarze po
wiatu, a nie zastrzeżoną w trybie okre'ślonym wart. 5 ust. l' 
pkt 1 do właściwości organu do spraw kultury , prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej. 

Art. 7. Zezwolenie na publiczną działalność artystyczną 
lub rozrywkową wykonywaną na obszarze większym niż .r 

województwo lub na obszarze całego Państwa wydaje Mi
nister Kultury i Sztuki. 

Art. 8. 1. Zezwolenie na publiczne zabawy wydaje organ 
do spraw wewnętrznych prezydium powiatowej rady naro
dowej. Jeżeli zabawa połączona jest z występami artystycz
nymi - zezwolenie wydaje się w porozumieniu z organem 
do spraw kultury tego prezydium. 

2. Prezydium powIatowej rady narodowej po porozu
mieniu z organem do spraw wewnętrznych prezydillm woje
wódzkiej nidy narodowej może przekazać 'wydawanie ze
zwoleń ' na zabawy nie połączone z występami artys'tyczny
mi do zakresu działania biura gromadzkiej rady narodowej. 

Art. 9. Zezwolenie na publiczną działalność sportową 
wydaje: 
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l) organ do spraw kultury fizycznej i turystyki prezydium 
powiatowej rady narodowej na obszar powiatu, 

2) organ do spraw kultury fizycznej i turystyki prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej - na obszar wojewódz-
twa lub obszar większy niż powiat, . 

3) Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 
i Turystyki - mi obszar większy niż województwo lub 
na obszar całego Państwa. 

Art. 10. Zezwolenie ,na organizowanie imprez artys,tycz
nych; rozrywkowych i sportowych w szkołach państwowych 
i innych , pailstwowych placówkach oświatqwo~wychowaw

czych przez osoby i zespoły spoza tych szkół i placówek 
wydaje organ administracji szkolnej w porozumieniu z właś
ciwym organem prezydium rady 'narodowej. 

Art. 11. 1. Zezwolenie wydaje się ' na publiczną dzia
łalność artystyczną, rozrywkową , łub ' sportową, wykonywa
ną w siedzibie stałej albo w siedzibie stałej i poza nią lub 
w ,~pos;óp, <oqjazc!owy. ' 

2. W zezwoleniu określa się rodzaj i zakres działalności 
oraz ' n1iejsce', lub teren jej wykonywania. Ponadto ,zezwole

, 'nie moie wymienia.ć' ókreślone utwory i ustalać warunki ich 
wykonywania. 

3. Zezwolenie wydaje się na czas określony lub nieo
kIeślony albo na działalność dorywczą, Przez działalność do
rywczą rozumie się urządzenie nie więcej niż trzech imprez. 

Art. 12. 1. Zezwolenie na publiczną działalność arty
styczną, r6zrywkową lub sportową może być udzielone tylko, 
osobie; . posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
i osobiste, W przypadku udzielenia zezwol enia 'osobie praw
nej lub jednostce nie posiadającej o~obowości prawnej 
kwalifikacje zawodowe i osobiste powinien posiadać jej 
kierownik albo osoba przez niego wyznaczona. , 

, . 
2. Właściwy minister określi kwalifikacje zawodowe 

i osobiste, wymagane zgodnie z ust. 1. 

3. Osoba, która uzyskała zezwolenie, nie może go od- ' 
stąpić innej osobie. 

Art. 13. 1. Zezwolenia na publiczną dźiałalność arty
styczną, rozrywkową lub sportową nie wydaje się, a wy
dane zezwolenie podlega cofnięciu, j eżeli osoba fizyczna, 
która o zezwolenie ubiega się albo zezwolenieotrzymala: 

1) została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za prze
stępstwo popełnione z chęci zysku lub z innych niskich 
,pobudek albo 

2) utraciła wymagane kwalifikacje. 

. 2, Zezwolenie może być cofnięte, jeżeli osoba fizyczna, 
której zezwolenie wydano: 

l) nie przestrzega warunków wynikających z niniejszej 
ustawy łub zawartych w zezwoleniu, 

2) została skazana prawomocnym wyrokiem sądu lub uka
rana prawomocnym orzeczeniem właściwego organu za 
naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy 
lub .przepisów o pracach wzbronionych młodocianym 
i kobietom, '. 

I 

3) w związku ' z organizowaniem lub prowadzeniem działal-
ności artystycznej, rozrywkowej lub sportowej: 
a) zalega mimo upomnienia przez okres dłuższy niż trzy 

miesiące z zapłatą 'prawnie ustąlonych należności po
datkowych albo w spłacie tych należności rozłożo

nych na raty, 
, b) została skazana za przestępstwo skarbowe . prawo

mocnym wyrokiem sądu , lub ukarana prawomocnym 
orzeczeniem właściwego organu finansowego prezy-
dium rady narodowej, ,/ . 

c) nie dopełniła obowiązku wydawania na imprezę bi· 
letów wstępu ostemplowanych przez 'Wliiściwy organ 
finansowy, 

4) nie wykonuje działalności objętej zezwoleniem przez 
okres dłuższy niż sześć miesięcy beż uzasadnionych 
powodów. 

3. Zezwolenie wydane osobie prawnej lub jednostce nie' 
posiadającej osobowości prawnej może być cófnięte, jeżeli: 

1) nie przestrzega warunków wynikających z niniejszej 
ustawy lub zawartych w zezwoleńiu albo 

2) w stosunku do jej kierownika lub osoby przez niego 
wyznaczonej zachodzą okoliczności wymienione w ' ust. 1: 
lub ust. 2 pkt 2. 

4. O cofnięciu zezwolenia orzeka - organ,' który wydał 
zezwolenie. Organ ten określi równocześnie obowiązek za. 
przestania działalności w terminie umożliwiającym jej zli· 
kwidowanie. 

Art. 14. 1. Każda . publiczna działalność artystyczna lub' 
rozrywkowa, obejmująca utwory z tekstem słownym lub 
utwory mimiczne, wymaga uprzedniej zgody miejscowo 
właściwego urzędu kontroli prasy, publikacji i widowisk. 

2. Jeżeli utwór napisany jest w języku obcym; organ 
właściwy do udzielenia zezwolenia lub przyjęcia zgłoszenia 
albo właściwy urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk 
mogą żądać dołączenia tłumaczenia tekstu na język polski. 

Art. 15. 1. Organ właściwy . do udzielenia zezwolenia 
lub przyjęcia zgł,oszenia, a także organ, o którym mowa 
wart. 14 ust. l, może poddać ocenie sposób wykonania lub 
wystawienia utworu. 

2. Osoba organizująca 'publiczne wykonanie lub wysta
wienie utworu obowiązana jest co najmniej na 48 godzin 
przed ostatnią gęneralną próbą imprezy zawiadomić _ organy, 
o których mowa w ust. l, o czasie i miejscu próby. ' 

R o z d z i a ł 3. 

Przepisy szcźególne. 

Art. 16. Osoba organizująca imprezę poza siedzi,hą $tałą 
albo w sposób objazdowy obowiązaną _jest w miejscowości 
czasowego wykonywania publicznej ' działalności artystycz
nej, rozrywkowej lub sportowej zawiadomić o dacie, miejscu 
i rodzaju imprezy właściwy organ prezydium powiatowej ra
dy narodowej. Organ ten w zależności od warunków miej
scowych może ogran'iczyć czas imprezy lub zakazać jej wy· 
konywania w danej miejscowości. 

. , 

Art. 17. Organ, do spraw kultury fizycznej i turystyki, 
prezydium powiatowej rady narodowej może ograniczyć lub 
zakazać prowadzenia publicznej działalności sportowej na 
określonym obszarze ze względu na możliwość naruszenia 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego. . 

Art. 18. 1. Imprezy artystyczne, rozrywkowe lub spor
towe powinny być wykonywane w obiektach budowlanych, 
pomieszczeniach lub w innych miejscach przeznaczonych lub 
przystosowanych do tego celu. 

2. Imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe mo
gą być w wyjątkowych przypadkach urządzane w obiektach, 
nie odpowiadają~-ych wymaganiom określonym w ust. 1, . 
pod warunkiem uzyskania na to zgody powiatowego organu 
państwowego nadzoru budowlanego dlabudo\ynictwa pow· 
szęchnego, udzielonej ,w porozumieniu z organami ochlony 
przeciwpożarowej! Pań·stwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Art. 19. 1. Jeżelisfan specjalnego urządzenia technicz· 
nego, stosowanego w imprezie artystycznej, rozrywkowej 
lub sportowej, nasuwa zastrzeżenia, czy urządzenie to odpo. 

.-.----
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wiada warunkom bezpieczeństwa, należy je poddać badaniom 
przed uruchomieniem oraz w czasie jego użytkowania. Ba
danie przeprowadza się na wniosek osoby korzystającej 
~ urządzenia, prowadzącej działalność artystyczną; rozryw-
kową lub sportową, a także z urzędu. . 

2. Badanie lipecjalnego urządzenia technicznego przepro
wadza przy udziale biegłych organ do spraw kultury lub or
gim do spraw kultury fizycznej i turystyki prezydium powia
towej rady narodowej w zakresie swojego działania, nieza
leżnie od wymagań przepisów budowlanych, przeciwpożaro
wych i sanitarnych. Organ ten w razie stwierdzenia złego 
stanu urządzenia technicznego może zakazać jego stosowa
nia. Koszty badania ponosi prowadzący .działalność artystycz
ną, rozrywkową lub sportową. 

3." Właściwy minister w porozumieniu z zainteresowa
nymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) może 
określić szczególne wymagania dotyczące stanu oraz warun
ków korzystania ze specjalnych " urządzeń technicznych. 

Art. 20. Właściwy minister w porozumieniu z zaintere
sowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) 
wyda przepisy o zapewnieniu bezpieczeństwa " publiczności, 
porządku i higieny w miejscach wykonywania działalności 

artystycznej, rczrywkowej lub sportowej, o godzinach wyko
nywania imprez oraz o ograniczeniach udziału i uczęszczania 
dzieci i młodzieży na imprezy. 

Art. 21. " Właściwy minister określi sposób podawania 
do publicznej wiadomości programów Imprez artystycznych, 
rozrywkowych i sportowych oraz zmian wprowadzonych do 
programów, tryb, w jakim' osobom, które nabyły " bilety wstę
pu przed zmianą pr-ogramu, należy zwracać zapłaconą kwotę, 
oraz' ustali jednostki organizacyjne i osoby uprawnione do 
otrzymywania bezpłatnych biletów wstępu _na te imprezy. 

Art. 22. 1. Prezes Rady Ministrów może z powodu ża
łoby n"arodowej zarządzić zawieszenie na okres do " trzech dni 
publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sporto
wej na obszarze całego Państwa. 

2 . . Przewodniczący . Głównego Komitetu Kultury Fizycz
nej i Turystyki może w uzasadnionych przypadkacłr zarzą-, 

dzić zawieszenie imprez sportowych naokresf do dwóch dni. 

3. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zarzą
dzić oW przypadkach klęski żywiołowej lub w 'celu zapobieze
nia epidemii czasowe zawieszenie publicznej działalności ar

, tystycz!)ej, rozrywkowej i sportowej na terenie wojeWÓdZ-
twa lub jego części. ' 

Art~ ,23. Organ właściwy do udzielania .zezwoleń może 
zakazać publicznego wykonania lub wystawienia utworu albo 
odbycia zabawy, ' jeżeli wykonanie lub wystawienie utworu 
albo odbycie zabawy zą.grażabezpieczeństwu, porządkowi 
publicznemu lub narusza obowiązujące przepisy. 

R o zd z i a ł 4. 

Przepisy karne. 

Art. 24. 1: Kto: 

'l) organizuje lub prowadzi publiczną działalność artystycz
ną, rozrywkow-ą lub sportową .bez wymaganego zezwo
lenia lub zgłószenia~ 

2J organizuje lub prowadzi' publiczną działairiośGartystycz~ 
ną, rozrywkową lub sportową wbrew zakazowi wynik.a
j'lcemu z ustawy lub wydanemu przez właściwy organ, 

3) prowadzi publiczną działalność artystyczną, rozrywkową 
lub sportową w obiektach budowlanych, pomieszczeniach 
luhinnych miejscach nie przeznaczonych lub nie ' przy
stosowanych do tego celu, bez zgody właściwego orga
nu państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa 
powszechnego (art. 18 ust. 2), 

"4) prowadzi publiczną działalność artystyczną, rozrywko
wą lub sportową wymagającą " specjalnego ur~ądzenia 
technicznego, którego stan' nasuwa zastrzeżenia, czy od-

. powiada warunkom bezpieczeństwaj "' bez upr:iedniego 
zbadania tego utządzenia przez właściwy organ prezy
dium powiatowej rady narodowej albo stosuje takie Urzą
dzenie (art. 19) wbrew zakazom tego organu, 
- podlega karze aresztu do trzech miesięcy lub grzyw

ny do 4.500 zł. 

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w 
ust. 1 pkt 1 będąc w ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie 
ukarany 'za takr sam czyn 

- podlega karze aresztu do sześciu miesięcy lub grzyw
ny do 50,000 zł. 

Art. 25. Kto prowadząc publiczną działalność artystycz
ną, rozrywkową lub sportową podaje do publicznej " wiado
mości dane nieprawdziwe o organizowanej imprezie ,(art. 21) 

. - podlega karze grzywny do 3.000 zł: 

Art. 26. Orzekanie w' sprawach o czyny wymienione w 
art. 24 ust. 1 i art. 25-następuje w trybie przepisów o orzecz
nictwie karno-administracyjnym. 

Rozdział 5. 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

Art. 27. 1. Osoba obowiązana do uzyskania zezwolenia 
przewidziapego Vi art. 2 ust. l, która dotychczas organizo
wała lub prowadziła publiczną działalność artystyczną, 

rozrywkową lub sportową i zaIńierzadziałalność . tę nadal 
organizować lub prowadzić, powinna w terminie trzech mie
sięcy od dnia wejścia . w życie ustawy złożyć wniosek 
o udzielenie zezwolenia. · 

2: Ósoba~ która nie . złoży wniosku o udzielenie zezwo
lenia w terminie określonym w ust. l, obowiązana jest za
przestać w tym terminie organizowania lub prowadzenia pu
blicznej działalności artystyc4.nej, rozrywkowej ląb sporto
wej. 

3. Osoba określona w ust. l, która złożyła ' wńiosek 
o (udzielenie "zezwolenia, a której zezwolenia ' odmówiono, 
obowiązana jest zaprzestać organizowania lub prowadzenia 
publicznej / działalności artystyczneJ, rozr)'lwkowej lub spor
towej w terminie, który ustali organ właściwy do udzielania 
zezwoleń. Przepisy art. 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 28. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

l) właściwy , minister: . 

- Ministra Kultury i Sżtuki w zakresie działalności ar
tystycznej lub rozrywkowej, z wyjątkiem zabaw pu
blicznych, 

- Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie. zabaw pu
blicznych, 

-"" Przęwodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycz
nej i Turystyki w zakresie działalIlOści sportowej; 

, 
2) prezydia wojewódzkich rad ~ narodowyćh -':- również "pre

zydia rad narodowych miast wyłączonych z województw; 
3) prezydia p~wiatowych rad narodowych - r6wnież pre- ' 

zydia rad narodowych miast stanowiących powiaty 
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:4) ,biura gto"maJ1zk~ch rad narodowy:ch" ~ również właści-
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, 2. W u) awiez -dnia, l:S ' ~r'~~nia 1'!151 r. o kinematografii' \, 
(Dz. U; z ł9~1 . r. Nr 6Q, poz., 452 i z 1961 r~ Nr 10; poz. 53) 

, ;wprowadza s,ę , następ~j~fJ.~ , zm~~hy: ' ',~'," . ; ',,:, " ' " ~ 
, , 'we6rgany , pre'zycJiów miejskJch' r<id narOdowych miast 

" . ", :ńie 'stanowiący~hpQwiatów, dziełnicowychrad" narado .. 
, ' ',, ' ,W:ych w miastach stanowiących powiaty orazra'd naro-

l)" Vi, art, 4 skreśla SIę wy,razy ,,'pro.wad~eme -featt6w/świett.", , ' '", 
ny:c~ oraF publ'i~zne 'l'bipowszechnian-ie filrnówir,. ',' ,:'/ " : t ,z! . 

r: , d<lwych osiedli, " • ), ',. 2) .,,: art. 1 ~ ust l s~reśla ~ię pkt 2. , ' ,( 'l~," 

I ' · 5). oSCjlba bezbliższ,ego określenia ,":;;', osoby prawne i fizycz-, 
. ' ne • oraz j.E)dńostU nie posijad,J~c,e oSobowo~ci ,pr~wnej. 
, Art. 29. ' UsJawa niniejszą nk naruszi'l przepisów dekretu 

Z dnia' 5 lipca .1946 '~r. Q utworzeniu GłÓwnego Uizędu Kon
troI! 'Prlł'~y, ~ułjIłkac j i:.) ' WiąoVlisk(Dz; U. Nr j '4, poz. 210 , 
z,. późqLejszymi zmianami). ,.r " ' '" ",' 

, I,,' Art~ 3,0. , h : Tr~lC;i tń6cToZpolządzenie z dnia,27 paźdzler.. ' 
nika, 1933 r. ' l'tawoo publicznych przedsięwzięciach rozryw-

\ kowych (Dz. U. Nr 85, pdt.' 632). • 

, '3.00 czhsu ':Vydaniaprzeeł~ów. w.yl\{Qnawc~ycb', przewi .. 
dzianych w' ustawie, obowiązują przep'isy do ty chc:;z'as ow.e ,ze 
zmianami wyhi~ającymiz ' ustawy. ' , ' ,,; ,. ,. , 

, , I') ' " " "; ( , 

, Art. 31. ~sta:wa wchoązi w ~yei'e' no u~ływie. :t.rzech ,mieT, 
sięc.y od dnia ogłoszeńia. ': . ;' " " " : ' 

, I; 
_ '. ' • r , . , 

Przewodniczą y Rady Państwa: M. SpychaI~ki' ~ , ' -
Sekretarz Ra y. Państwa: ,J~ HOlodecki ' 

I 
l, 

i, 
I 
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USTAW f( " 

.1 ,( • ~ ";"" l~ ~ 

: 
"- . I z ,dnia 9 kWletńia 1968 i. " 

'o ::,' r ' / - , ' I ' ' " l., ~ "",' , • " __ .~' 

, . o '4ok:OPPcudu ' W ,k8~;~~ wlec;zy~tyeh ~isów na' rzecz Skar~u Pań~t\V~ ~ ,-~ci~ ~:'mjędz~UodQWJ! \.oW1. 
': , ' 'i '. J : . o uregulowaniu roszczeń finansowiYch. ' , '- ' , 

I • . . , _\ 

. ~. l. l '; :,Pr~episyust:awy sł$)Suje 'się do ,. wpisów na 
rzeCz Sk<arb.u: .P~twa w ks~ę,qach , włeczy.s.tych . tylułu własno-

Art. ,3., Minister, Sprawiedliwości, Vi porpzuniieniu ,z :Milo 
rUstrem Finan~ów: w 'drodze , rozporządzenia u~fali trj,b: postę
pow~nia ' lł/ ' s~r:awłe -d'okQn,y:wan-ia ~księg~0h ' ~;~czYstyth 
wpisów wymi!e'tIhlnych wart. 1. " ' ... ", '( 

. śtimer~chPmdśc-i .ooywateJip.aństw ' obtych oraz" -uprawnJeń 
' .wy-nikają<;f.ch _!~ _~wieczyst~o ' Użytków~ia lub" z ti~tan~.wio- · . 

"~ nyćłj: ' na rzec,z' ty~~':obYWetęłr ,ograńicz,onycq P.t:aw rzeczo-
" wy.c~· .kttór:'-e" t'Ó mer\łÓhumóści '! , pra\\,a ' przesz1y na rzecz 

c)"~~ S~o,;bu , p,~:ttst:wa ~a 'p.odstawie D;liędzynaF.odowych umów 
" ,' o j meYlrl:oweiu ' wzajemnvch roszc;zeń tin'anspwych, 'zawar-

~tycłl'i'rządatp.i,tYĆh pańsJw -przez Rząd Polski. I 

l- ".. . .. 'i/o ~, . ." '.. I 

Art. 4., P~z,episy .ustawy ~1o~uJą, >się 't5d;P9wie,d~i() ' ,dą .skła~ ~ :~',,!,< ~.; < 

dania 'wniosk~w i dokumentÓ-~, .d,o zbi'dr~ , d{,lyuńi~~t'Ów ' .w, J; '..:{rji -< "~: 
przypadku, gqy ~ienichomość me ' ~Ęl ' ur2iąd2ionej " k$ię'gi ~ł~' - ,~,,-~ } / 
czystej , albo !gdy księga ta zagin~a lub, uległa, znis,zczeniu. . " 

". .," 

; ". , - , 7. ' P:rzeplsy ustaWy st:osuj~ się odpowiednio dOi zagra-
f " n:iczny<;h osóbprawfiych. ' .' , ' I,' , 

Art. 5. 11 U~tawa , wchodzi w ~Y,cie zd~iein " R:g!'o$Ze~i,a. ,',. 

,~. 2. , W;is do księgi ~iec.zystej Skarbu ,Państwa jako 
. właśdcięla. nieh;tchomości , lub uprawnionego do , k~)fzystania 
;: z ;~vięczysiego użytkowania albo' z ograniczonego -prawa rze
;ć)~wego następuj~ na podstawie decyzji Ministra Finansów, 

.• IstWierdi~jąc-ej" przejsciena ..izecz , $kar.bq Państwa ,nierucho
(', n1óś~i(lub ' ,prawa" Jla podstawi~ :r międzynaroOowej umowy 
i. -o ~ure,gUlow~u" w~ajemnych < ,roszcze:nfinansowych. . ~ \ .. - . .~ . . 

,. 2~, (Jstawr stosuje się '.równięz donieruchomośd ,oraz 
praw, k,tóre p:Izeszły " na rzecz Skarbu pa;ństwa na- pQlistawie ' , 
międzynarodoFych umów o uregulowaniu wzajemnych rosz
czeń finansorch"zawartych przed ogłQszenie~ '~'stawy.' 

Przewodnicz~h Rady państwa! M, ' Spy~f'taIski ',',' 
j ,,'-

Sekretarz ąadr Pańs,twa: J. !iÓIOdeC,ki , 

:- ., 

y 
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. RO~PORŹĄDZENIE RADY MINIS'P*ÓW:, 
, 'I,' 

" \ . / 

,\ I 

z dnia 9 kWietnia ~968 'r. 

,': 'W 8pr .. ~ Okr~l~a' ł'odDj~w. ' pUblic~IU~.J dż~ałalności arty~trcznej" , r0f.r~wk0'Yej 'l sportówef' oraz '''Wlaściw?~cl , 
~.' ' !,"'~' '," '!':'; .' I , ' , "~" w %akresie udzlelania Da nie :2eZW11en. , " . 

. . .... , ~.', • "., r ł . _ I . _ ' . 

.' ':,' Na : 'Pods~~~i~ 8rt. l ' us't,: '2i 'art.--5us'Ł. ,l p~t, f , ustawy 2) Wyświ~tl*ń fUmów i przeźTotzy, " ' 
• z' dnia 9 ',kwiet,nia ,,1968 l. o "zezwoleniach na publiczną dzid- - '3) , cyrk,ow, lunaparków 1 wesolych miasteczek, " , 

:Wł'lośC ,~rty.s-tyĆzri.ą::i-ozryv.tko-wą' ]i sPOrfow4' ~ (Dz. U. Nr '12, <4) z~aw ~orh?:, innych 'jmprez Z:07;ryw~o~yeh" ,', 
poz.~4)' zarządza' Slę, ,'CO, rillstępuje:- , ' , " 5) wystaw Jrtys;(ycznycn.l , " ", ',' " ' . 
. - §1, 1. PubIl.~ną l'dzialnościąartystysz~ą h,lb rozrywko-6)wystaw ksłązclC 1lib ,innyćh wystaw ó chatalderze kultu" 
.wą Jest organiiow~ni~ lub pr,owadzenie pub~icznych: · T.atnO-:ośJiatoWYm, ' , ' 
lł' impr-ez :t-ea'kal'iry&;muJZyczn.ych,baletowych, ' estrado- ~ audYCiinagrai}" ił-echanrcznych, 

" :wych oraz innych1!Dprezartystycmych, " 8) ' lekcji ta~a itbwarzyskłeg:o 
, ' 'I , . .,:~..... ! . 
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\. " ' . - , 

'J 

" 

/ 

. 
, ~ 

,.ot" ,. 
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