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, 1)zł'ennIk Ustaw Nr 21 Poz. 112 i 111 

l I 2 I 3 i 4' I 5 ! 6 

40 suwal8kie 2.157.104 574.500 257.129 139.345 
41 szczecińskie 4.988.342 760.900 733.325 347.245 
42 tarnobrzeskie I, 2.063.416 521.900 312.630 140.860 
43 tarnowskie 2.133.431 389.10G 405.791 158.145 
44 toruńskie 2.498.219 / 366.800 418.129 177.405 
45 wałbrzyskie 4.168.764 367.900 646.618 275.380 

) 

46 włocławskie 1.672.183 517.100 273.919 119.720 
, -

47 wrocławskie 5.813.568 1.088.900 1.072.988 427.455 
48 zamojskie 2.123.444 7M.400, 272.883 141.090 
49 zielonogórskie 3.214.520 643.401) 429.311 ' ' 212.120 

OGÓŁEM 151.291. 721 . 35.170.700 28.561.125 l 11.250.095 
.#-

.) Ustalane w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej i usług uspołecznionych jednostek handlowych i usługowych objętych 
planem centralnym i terenowym. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

! 

t: dnia 4 grudnia 1980 r. 

W sprawie organów właściwych do udzielania zezwoJen na , przyj~cie' ,darowizny, zapisu lub ' spadku ,przez jednostkę 
organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy 

o dożywocie. 

Na podstawie art. 888 § 2, 909, 969 i 1013 Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, 
poz. ,252 i z 1976 r. Nr 19, poz: 122) zarządza , się, co na
stępuje: 

§ l. 1. Zezwolenie na przyjęcie darowizny, zapisu 
,lub spadku, nie stanowiących wartości dewizowych, przez 
jednostkę organizacyjną niepaństwową o zasięgu działa
nia nie obejmującym całego kraju wydaje terenowy 
organ . administracji państwowej stopnia wojewódzkiego 
:właściwy ze względu na siedzibę, tej jednostki. 

2. Jeżeli przedmiotem darowizny lub zapisu jest nie
ruchomość położona na terenie innego województwa 
(miastą stopnia wojewódzkiego) albo jeż,elinieruchomość 

taka · wchódzi w skład spadku, - zezwolenie · wydaje się 
w porozumieniu z terenowym organem administracji pań
stwowej stopnia wojewódzkiego właściwym ze względu 

na miejsce położenia nieruchomości. ' 

3. Zezwolenie na przeniesienie własności nierucho
mości na podstaWie umowy o dożywOCie na rzecz jed
nostki organizacyjnej '. niepaństwowej wydaje tereJ;J.owy 
organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego 
:właściwy ze Względu na miejsce położenia nieruchomości. 

. §. 2. Zezwolenie na przyjęcie diHowizny, zapisu .lub 
spadku, nie stanowiących wartości dewizowych albo 
środków pieniężnych, przez jednostkę organizacyjną nie.- ' 
palistwowąo ogólnókrajowym zasięgu ' działania oraz ria 

.. F,. 
'Ś.t- ' 

przeniesienie własności nieruchomości na po~stawie umo
.. wy o dożywocie na rzecz ' takiej jednostki wydaje Mini
ster Sprawiedliwości. 

§ 3. Zezwolenie na przyjęcie darowiZny, zapisu 1ub 
spadku, stanowiącyCh wartości de~izowe, przez jednostki 
organizacyjne .niepa.ństwowe~ bez względu na zasięg ich 
działania oraz na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku, 
stanowiących środki pieniężne, przez jednostki organiza
cyjne nie państwowe o ogólnokrajowym zasięgu działania 
:wydaje Minister Finansów. 

§ 4. W razie gdy nabywcą majątku jest organizacja 
spÓłdzielcza, zezwolenie wydaje się po uzyskaniu opinii 
właściwego centralnego związku spółdzielni. . 

~ 5. Sprawy wszczęte przedąniem wejścia w życ;ie 

rozporządzenia są załatwiane przez organy wł.aściwe we
dług przepis6wdotychczasowych aż do ich zakończenia 
decyzją ostateczną. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady . Ministrów z dni!l 
16 gr,udnia 1964 r" w sprawie organów wła:ściwy1:h do 
udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lup 
spadkJlprzez jed,nostkę ' organizacyjnąniepaństwową oraz 
na nabycie przez taką jednos.tkę nieruchomości na podsta
wie umowy o dożywocie (Dz. U. Nr47, poz. 318). 

§ 7. Rozporządzenie WChod~i .w życie z dniemogło
szenia.' 

. Prezes Rady MinIstrów: J:Pinkowskl 




