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numi powołanymi tło rozpomawaniaspol'ów. ~sltQlęte 
przed ·dnierr. wejścia 'w zycie uiniejszej ' ustawy. toczysiQ ' 
wedługprz-episówdotycllczasowych: 

§ 2. .Wra?lie wygasmęcia spółrlzielczegopraw..a ,~ę 

lokalu użytkowp.go, zajęl,eyq przez najemoę,spóldzie~riIll 
moze zażądać od tego r,ajemcy dokonania wpięciu ra· 

Art.1.7't . . Doroszcteńpowstałych między członkiem " tach rocznych wpłaty odpowiadającej równowaIitoŚ.ci pra-
wa d'o 10k~lu. Wypl.'lta tej równowartości przez spól~ 

a s~ółdzielnią ' przed" dniem wejścia w zycie ustawy sto· dzielnię na rzecz byłe.9 o członka lub jego następc6w 
suJe się przepisy ' dotychczasowe. Jednak'że do odpowie'pHlwnyclJ , następllje , w takich samych ralach. Na wnio-
dzialnoś:::i członków zarządu i rady wobec ' spółdzielni w sek najemcy , który dokonał wpla ty. spółdzięlnia obo- , 
~p rawach 'nie zilkol'laonych przed dniem wejkia ' w ży- ,wiązana jest przy jąć go w pocZet członków i przydzielić 
Cie us tawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy. mil lokal użytkowy. . , " ' 

Art. 273. W oki esie trzech lat od dnia wejścia w 
życ i e niniejszej usta 'wy do podjęcia uchwały, c której 
m owa w acL '10B, §. L wystarcza zwykła większość 

głosów. 

Art. 274. § L Nieruchomości ro];e . stanowiące włas
ność Państwa, użytKowane w dniu wejśCia w Zj'cle usta
wy przez roI nicze spół~zi.eJnie produkcYJne, rolnicze 
spółdzielnie specjalistyczne oraz spó/dzLelnie osab fiz}'cz
Dych, prowadzące gospodarstwa rolne zrzeszone w Cen-, 
tr3łn~rm · ZwicIZku'(ó/e-k i Organizacji Rol.n1czyc:h. prze
chodzą :>dpłatnie na wlasność tych spółdzielni. na ich 
wp!ose-k, złC:lzony nie późnieJ niż w terminie dwóch lat 
od dnia wejścia w życie ustawy, 

. § 'l. Przejści~ ,tych nieruchomo5ci na wła!>ność spół

dzielni następuje nll podstawie umowy zawartej w for
ini~6'ktu ·n(jta-riillnego. sporządzonej w optlrciu o deq'zję 
terenowego organu 'administracji pa6stwowej :stopnia 
poos.tawowego. 

'§ 3. Hada Ministrów, po 'lasięgnięciu opinii w:!aści· 
weY -komisjisejmowej,w ,drodze rozf)orządzenia ., -określa 

' szqegółowe 'lasady odpłatnosci ' oraz zakres zwolnień od 
()pldt flo1a!'ialnych. 

§ 4~ . W stoslloku do nieruChombśri nabytych .przez 
spółdzielnię na zasadach i w trybi~ określonych w para
gr~lłach poprzedzających Pallstwu służy prawopierwo

, kupu, 

M.275. Spółdztelni~pracym~ą 'dokonywać odpisu ' 
,na fundusz socjalno-bytowy ,wdęzar ckos'żtów swojej 
działalnuści. w · stosvnkuprocentowym do .wypłacanych 
wynagrodzeń za pt al;ę.stosbw.anym ,w tych . spQłdziel
o&i~ch w ;dniu 'wejśc,ia w .życie ,ustawy. 

Art. 276. § L ' Przysługujące członkom spółdzielni 
budownictwa mieszkaniowego w dniu wejśCia 'wżycie 
listO.wy -spółdzielcze pra'wa :do lok,illiużyt+wwych -stają 

się 'spólazielczyiniprowami do lokali ·użyt-k.OWyCH w co· 
zumieniua:rL 238 ':§J • Członkowie, którzy wn'łeśl'i wkła
dywedług ~t\sad. ,jfildeobowiązywaly w spółdzielniach 
mi f'50zka Iii o wy,r h (ł6katorskJch), :obowiązani "iqwMłodyte 
,tl'Zl1pelriitstOS'owniedo prozepisowo przekszt/Jłceniu lo
:JHHOtskiego :,pra'wa ;do lokliluoa :wlasnościowe. 

Art. 2'17. §1. Przepisów art. 206 nie stosuje się. je., 
żeli czł pnkowi przy-sługują ,pra wa do dwóch lokali spół. 

' dzielczych, z których jeden zaJęt~y jest przez, najemclI 
nd ' podst!lwie przepisów prawa lokalowego o szczegól~,; 
nym trybie najmu lokalii budynków. 

§ 2 . . Jeżeli czlonkowi prZySługują prawa do dwóch 
lub więce j lokalimieszkalny.ch ' pówstalyćb w wynikli 
przebudowy dokonanej wc~asie odbudowy 'budynkl1 
znis~czonego WSKutek dZIu/ań wojennych, a .ponowne ich 
połączeni e wskutek ' przeszkód techniczno-budowlanych 
nie jes~ możliwe, moze on zachować ,prawo tylko dl) 
jedńeqo z J.1ich; natomiasl. za uŁraconeprawa przysługuje 
mu zw,rot ich równowartości. ' 

Art. 278. Do czasu wydania przepiśów wykonaw
czych przewldzianych w aft. 13 i aFt. 129 :niniejsŻElJ 
ustćlwy stosuje siG przepisy dotychczasowe. 

Art.279.§ I. Organizacje -spółdzielcze Istniejqce 'Y 
dni;u wejścia w życie niniejszej ustawyd,okonają ·:łIllian 
swoich statutów stosownie do wymagań ,ustawy .j '. 
trybie przez nią .przewidzianym. Zgloszeni-a <do ,rejeitI.U, 
t ich zmian s,półdzieln~e dokonajQ najpóźniej do dnia, 
1 lipCil 1983 r., a związki spółdzielcze najpóźniej do dnia 
1 lipca 1984 r. 

§ 2. Dó czasu zarejestrowania nowych statutów ' po4 
stanowienia dotychczasowych StEltUtów pozostajćl VI mo
cy. Jednakie w razie'S'pczecznóści :miGdzy nimi a pr~ 
pisami niniejszej ustawy stosuje 'się przepisy tej ustawy. 

§ 3. Naczelna 'Radli Spóldzielcz~ wystąpi do, Sądu 
\Vojewódzkiego w Warszawie o ' stwierdzenie zgodności 

. jej stututuz prawem do dnia l lipca '1988 r." , 

Ad. ,280 . . '1"roci ID0C us.thwa .z dnia 17 lutego 1961 >c. 
ospó/dzielniacJi i icb zw.iązkach(Dz. U. Nr 12, 'p.oz. ·St -
i z ł974 r. Nr 47. ,poz. 281). 

Art. 2&1. Ustawa w~hodzi w z,y.cie 'L dniemlatyos
nia1983 :,r. 

Przewodniczący . Rady Pańslwa: H.JabloflskJ 

Sekretarz -Rady ·Panstwa : B. 'l%da 
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1łOZPORZĄDZENIE .' RADY MlNISTROW 

z 'dnia 15 września 1982r. 

w sprawIe .zasad llmarzanła f udzielania ulg w spaacaulu Daleźo.oścl pill\slwow:vt.:łi. 

• y , 

NćI podstawreart. ,2 dekretu ' z dnia J6 .meja .1956 r. 
o lłłll<;lrzaniu i udzielaniu ,ulgwsp/acarJlu naley:nosd 
pllrlstwowych '(Dz; ' U. z ,1956 .r, Nr 17. poz. ' 92 i - ż!'975 r; 

Nr '10, .poz. 56}aiHządza"i~. ,co następuje: 

' , R9Zdz-idł ,l 

Prz~pł8Y ogólne. 
'§\; :1, :Roz-por2:ądzenie okr:eśki1!fł&ady ·'Ulllarwmia. 

.odraczania terminu :zal1ltil,yi fozkladańianaral,r lwa_ · 

; 
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JriReścJi pienlężnryctr Pł'zysł'Ug1l'jąęych pl1ństwoW1'm jed'. 
llest:'kem orgaM;:aa~" I'l'lvRrod ' os6h fi~ycznycll owz c:ls6'" l ~~. . ' . 

pra:wnych i innych jędno!'tek organizacyjnych. nie bf:dą-
cy;ch panstwowy~lJ' jed'n'Ostkami, orgimizacyjllymL 

2. Rozporząrhenie nie dotyczy należności wymienio
~b ' wart:. . 4 d.e.k.te.l:lJ,.z dnia !6 m'ćria 1956 r,. o . urna· 
maniu i ud~iełaniu ulg;· w sp.fi.lcan~u należności panslwo
wy€!h (Dz. U .. Z' t95ó' t. Nr \.7, pOli. ~2 i z .1915 r. Nr 10 . 

. 1"'%. 56)c oraa, c9ł,at za czynności, e~zekucy jne. o których 
mowa w art. l?'.! ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po
.t~u~owaniuegzekucyJnyin w ~dministracji ' (Dz. U. z 
~6 r. Nr 24'. poz.: 151 -i z 1975 c Nr 16, poz. 9H. 

ł 2~ Uekroć w rozporządzeniu j,est mowa o: . 

. f1 decyżjr - IE>'.Iumie 8'ię- przez to wyra'Żone na. piSmie 
oswiadczenie woli jednostki pa-ti.stwoweJ będącej wie
rzycielem . lub uprawnionego orgaau w spra-wie umo
nenia:. nćtleiności lub udzielenia _ ulgi w jej spkl.cie, 

2r przedsiębiorstwie pallstwowym bez bliżs-:reęj0 okre!;le
ni'a - rozumie. się prz.ez to [lrzed5-iębiorstwo pail
stwowe- działające na. poq:st.iHvie prże~isów ustawy 
lo dnia 25; wcze:śnia f98J r. opczedsiębiorsiwilch P<lÓ
l .twowYCh(9LU. Nr' 24. poz. 122), 

:t) woje,\'c~' 1_ rOlIumie' s~ przez h.'l ró'Wnież prezy
denta miasta/.stopnia woJewódzkie90.· 

.) Ilaczelg,ym Or§c>nie administracji państwowej - f 0- . 

amie się p •. zez tó ró'wnież kier ownj.ka , urzędu cen-
'nrlneg'J. ' 

'51. naleinoś.ci '-rozumie się. prze7. to należność pie
nięi.ną, o której mowa w § l (należność główna), 
Jll'zyp<td.<łji(cą od ~dnego dlll:m~ka ,wraz ż nale:znymi 
OEłsetkami i &(.u1:ml· rlocb:oozenia nal.eżnoki (należ:- ' 
ności uboczne) wedłng stanu w chwili podejmowanld 

_ decY2ji. a jeżeli należn05ć glówna zostaJa zapłac0na 
" I poZostMr cło z«płllt:y oo!etki i ko~zty sumę. tych 
nale;:ności uhocznyt:h . 

§ 3.1. Należność może być umorzona w całości lub 
~i. j~:LeIj;: . 

l) Vi 'wyniku postępowania egzekucyjI'lego łub na pod
stawie iIm'JTcb .oKoliczności lub dokumentów stwier
dzono • . że dłużnik nie 130slada majątku. z. którego . 
można by dpE:hodziĆ należności, , 

, l . _ 

2l w wYniku egzekUcji z majątku dłużnika dłużnik lub 
osoby porzostające na Jego. utrzymaniu byliby pozba
wieni niezbędnych $rodków utrzymania. 

I. o, . ' _ 

3) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego maiątku 

lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji 
na podstawie odrębnych przepisów albo p:JZostawil 
przedmioty codziennego . użytku domowego, ' których 
łączna wartość nie przekracza. kwoty 50.000 zl .• 

. ;CI jest .oczywiste. że w postępbwani.u egzekucyjnym 
aotycZ'!\.<c:ym -tej nale7nQś~i nie uzyska się; kw oty ,. 
prz.ewyi:szaiącej wydatki eg,aekucyjne. 

5): nł.e m.oina ustaltć .osoby dłmznikll. 

2,- Należn.ość może być również umorzona w calości 
'ub c~sci mimo. braku okoliczności - wymienionycl't w 
'-ust 1, Jeżeli przeprowat!zone postępowapi~ wyjaśnit1jące 
wykaż!?,. że za UDlQrZel}!-em przemawiają ,szczególne" wzglę-
. *t; g~odarcze Ill'e 6p6ł'ecine~ . 

3. IJmorzenje nałezności z przyczyn, o których mo
wa w ust. 2. może nJ'stąpić tylko wówczas. gdy odce
czenie terminu Z:lpłClty łub rozłożenie nalezn05ti na filty 
nie zapewnia . spłClty tej Ilalein@sci. 

4. :'-JaJeżność qlówna z tytulu odszkodowania Zij Zd

giJrni·ęcie mieni'a spo !eqn ('go· nit>' może' byt.' umorZOłlą. 

pA;zed. uplywem 10 lał? od' ddtY. popełl'jenia tego przesttm~ 
s1""'o. · chybel' że z'dched:zą .. okołif:znosci okr~41'one" w ust. l 
pkt 3. 

5 Nilleżnok główna z tytułu (ldp.owiedziahlOści za 
hiNJobórmienia nie m(,ż.e I:>yc "umorzona z pl'zycżyn'~ 
w!!Raza~ej: w ust 1 pkt 5. 

. § . 4. I. Umorzenie oaló:ności. za którą odpowiada 
soUdarniewięce), .niz jede~, dłuznik .. może, n il'5tąpić" gdy , 
c,koHC::l.P..ości uzasadn ia Ją.€1?> umęczenie za<:hodZ'ą, co de 

.. \\Jszystkich zobowiqZdllych. 

2. Umcrzenie należnośd głównej pociąga za sobą 

umorzenie należności ubocznych. Je'ieli umorzenie daty
ny cz:ęśd' należności główne·j. w odpo,wieclnim stosun
ku de tej naJ~żności pod:!-eg.a.ją Uluorzenju nalei-no~ti 

ub0Czne. 

3. Jeże!i decyzja .. D umorzeniu dotyczy tylko części 

nalezności,wdecY'.Ji oależ'f' określiŁ termj,n' za,pł;dty po
zosl'ałej cu:ści nalezno<.(:i. Jezeli d/tl2.ni'k nie dotrzymał 

tennlnu za·p.laty. decyzju o umorzeniu moze być VI Cd

ł'o~.cicofnięla. I 

. §' 5. l. W wypadkach gospodarczo lIzasadp.-ionych 
lub zasługujących z innych przyczyn na mvzgfę,.dnienie 
organ u'pr1!wniony do umorZenia nale..iń6<ki mOle cdf.0~ 
czy t terminzaplaty należnoki lub · rlilzloż.yć należnos': 

na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika 
oraz uzasatlniony interes wierzyciela. 

2. Od nal.eżno~ci, k tó~ej termi,n, zap~a,ty od~OC.zonE) 

lub którą rozłOŻOllO na raty. nie' pobiera się odsetek za 
zwt0kę za okres od wydania' ct~yz-ji do upływu ter'mi-
1'I0W zapłaty okre-ślonycfl w decyzji. 

3: Jeżeli dłużnik nie ~IDłaciw terminie al·bo w ' peł~ . 
ne} wysDkcści rat usti~tonych . w detyzji. poz0stala d'0 
splJty nalezność sliljesię D:l!ychmiast wymagaLna· wraz 
z należnymi odsetkami za zw!<~k~, w tym: również z od
sctknmi. o których mowa w ust. 2. 

: -" 

§, 6; t. Należno~ł': może być Hlnnrzcna' na wniosek 
dłużnika l'ub \ z inicjatną "viclzydela. Odroczcr.ie · ter
minu. zaplaty lub rozloż,enle nalei.no5ci na raty może 

nastąpić jedynie nił wr.io<;ck dłuznika. , 
2. Jeżeli z wnioskiem o umorz'enie należności luh 

zastosowanie ulg wystąpi dl'lIżnik, a decyzja w tej spra
wie nie należy de: wierzyciE'la, p0dj~~cie decyzji nastę-
pu~e po zasięgnięciu opinii wierzycieló. . 

§ 7. Organ ffio:i.e cofnąć swo.ją-cliecyzje () \łmorz~niu 
. l'u:o u.clziele~1iu ulg w · -;płaca.riiu . foh,lei:nosci, .teżeli. wY-idzie 
n~. law" że dowcdy, na podstaw·je których, n·a,le:ŻnJ'l~'t tl'l1h)~ 

rZ('I!o hb udzielono ulg w Jer' splacdni'tt". etaz""ry - si'ę: 
fałszywe bądż że decyzja znstała wydana w wynilj;.u. jllU

&tp,pstwa albo że d"/'uzni1Ł \V'pro.wad'zH ten org,an w blijd . 
Cf)' d'O ok.ołicZllO~d, IHór.' stanowiJ'y ' pod'staw~ d~cy1jr. 

./ 
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Rozdział 2 

Przepisy szc:zegÓJop. 

~ 8. 1. ' Należńośćprzysługującą Jednostce' bud że
" lowej objętej bud-zetem ' centralnym umarza kier"ownik 

jetlnoslki, jeżeli należność ta nie prwlu'aczil ' kwoty 
:WO.QOO . zł. 

2. Jeżeli należność ' przekracza.- kwotę 200.000 zł. o 
umQrzeniu decyduje właściwy naczęlny organ a<lministra

. cji państwowej. Organ ten może upoważnić . kierowników 
bezpośrednio podległych jednostek blidżetowych do uma
rzania należności nieprzekiaczajątych kwoty 400.000 zł. 

§ 9. L NależnoAć przysługującą jednostce budżdo~ 
wej .!)bjętej · budżetem terenowym stopnia podsttJ wowego 
umarza; 

J) kierownik tej jednostki. jeżeli należność ta nie 
przekracza kwoty 50.000 zł, 

2) wł;J.ściwy. dla tej jednostki terenowy \ organ Łldmini

litrilcji paristwowej 5topniapodstawowego, jeżeli na. · 
lezność ta n ie przekracza kwot y 400.000 zl; . pre-z;y- , 
derit . miasta Uczącego ' powyżej 100 tysięcy mresz· 
kailców może upóważnić kierowników jednostek bu
.(jzetowychdo um.ar"lania naleznośri nie przekracza
jących kwoty 200.0UO zł~ 

2. Naleznośći przysługujące jednos'tkom ' buMetowym 
· objętym jedriostkowym biJdżetem województwa oraz na
lezności przysługu-jące jednostkom budtetowym objętym 

budżetami terenowymi stopnia podstawowego, przekra
c-ia.jące kwoty \vymie'nione ' w lIst. L umarza wGjewoda. 
Wojewoda D1oże ~-<lpoważnić ' dyrektorów ' (kierowników) 
jecinóslek blidzetowychdo l!marzania należności . nie 
pr'/,ekracliłjących :kwoty 400.000, zł. . 

. ~ . 

§ 10. I. Należność ' prz ~' s~u<]ują'cą '.przedsi~biors~\\'u 
· pJlist\vowerilll um,Hzd' dyrek'to'r przedsięhiorst\ .... d~· . · 

2. Regutdm,n o [.g (l..Cl ir,a.cyjn Y,. , ·prz.edsjębiorstwd prlń~ 
st wowego może przewici '!'.-\!<l.Ć , upra\~J!iert:ą . kierowoi~Clw 
jednoslel,;: organ iZ!lcy jnyc:h prze<:lsięł)ioistwad() opiniowa
nia wniosków. dłumik(nv .o . llm(irzenie lub , udzielenie u!g 
w . spłacaniu ndleżno~~i .- przysługujących . temu · prze<lsię; 
biorstwu. 

\" . 

. § 11. Dyrektor przedsiębiorstwii Wielozakładowego 
m,ne upoważnić ' kierownik.ów' pOSZczl'góinych zakładów 
do.um,hza.qia w pełnym lub ograniczonym zakresie na- . 

'leżnośćizwiązanych z dżialalnością tych j(>dnostek~ 

§ 12. Należ~ość przysługu iącą7.rzesżeniu przedsię
biorśtWPdllstwowych umilrzCt ' r<~da Zf/.eszf'llia: Rada zrza

·szenia może upo\vainic dyrektora zrzeszenia do umarza
ni.i należności " nie przekraczających kwoty określonej w 
Upo\~ażnieniu . . 

§ . 13. 't. O umorzeniu należności przysl~lglljąC"ych 
przedsiębiorsl wu .. PoJskie Koleje 'Pal1st wowe··. IJrz~śię
biIJ[slwu pailstwowemu Pol!>kiEl Linie Lotnicze .. LOT'~ o raz 
Pru!dsięhioTstwu Państwowemu .. I;'olska Poczta. TE;'\egraf 
I Telefon" decydują wldś~iwe dla ' trch przedsi'ębiorstw 
naczelne organy ' administracji pallstwowej. . 

2. Wjaściwe naczelne org1!ny administnlcji PilIlstwO: 
· wej mogą upoważnić kierovmik~w · jednostek orgi'lnizdcy j~ 

. nych przedsiębiorstw, O których mowa w ust. t, do uma~ 
rZ .:lllia l1ależno~ki nie przekracza jących kwoty 400.000 zł. 

. . t . .' 

§ 14. I. O umorzeniu należności przysługującej Pań-
stwowemu Zakładowi Ubezpieczeń \decyduje Naczefny ' 
DyrektorPuń~twowcgo Zakladu Ubezpieczeń. 

2. Naczelny Dyrektor Pdli.~twowe'J o Zakładu Ubęz

piec;zeń może upoważnić ' dyrektorów oddziałów woje
wódzk.ich za.kłildu oraz dyrektorów inspektoratów zakła~ 
du do umarzania należności nie przekraczających kwoty 
400.000 zł. . 

3: Umorzenie nalE-żtlości ' przek : aczającej kwoŁtl 
2.000.00Ó 21 wymaga uZYf;kania zgody r-. rinislra- Finansów • 

§ 15: I. O ~morze~iu naleznoŚci ' p , zysługując'eJ: Na;~ 
rojowemu Bankowi .Pol:3kiemu decyduje Prezes Narodo
wego Banku Polskiego. 

< 

. 2. O umor:leniu należności przysługującej · · Bank~)~l 
Gospodarki lywnościowej decydu,je Prezes Banku QOSP97 
darki Zy\~nościoweJ. ' " . 

3. Prezesi Narodowego Banku Polskiego orai Bank'u 
Gospodarki lywności.owej mogą upowainić dy'rektorów 
oddziałów 'wojewódikichbanku oraz dyrektorów' oddzia
łów operącyjnych i. specjalistycznych biink.u do ,umarza
nia należności ~ie przekraczających kwoty 400.000 .zł. , 

. § 16. 1. Należn~ś'ćprzyslugującą przedsi€!!:liorstw~ 
pailstwowemu tworzonemu na podstawie .art. '6 ust "t 
lit. a) ustawy z dnia 20 grudnia 1949 . r. o . Państwow.ym 
GO:ip,odarstwle Leśr.ym (Dz.· U. Nr 63. poz. 494 z później-

. sr,}i:~i zmianami) umaJrla d yrektor przedsl,ę?lorstwll~ j?~ 
zeli należność' ta u\.e prz.ekracza b~oty 400.000 zł. . 

2. O umorzeniu należności przekraczające. kwot\łł 
400.000 zł decyduje Minister L'eśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego. 

§ .17. l •. N~tein9śt , pr;ysj ugujCjGą ;.państ:wowej Jed~ 
nostceo19dni~acyjnej nie:W,Yll1ienionej. w ł 8-16 u~arza 
kierown Ik tej jednostki. jeżeli . należnQść ta nie przekol • . 
cz,! kwoty 400.uOO z ł. . '. 

2. Decyzję o · umo rzeniu na.!eżnościprzekrdCZ(\jąceJ 
k\'.'iJt ~~ 4t~ () .OO(j zł podejmuje: ' .. 

,.1) w stosunku d~ ' nale'i~ośc'i · iednos.t'k(r(izHcż~)ącej ~ię 
z. liutizct~mter(:n.owym - ,wojew'lda, " 

2) w slosenku dp należności jednostki rozliczającej sift 
·z. budielem certtralnvm ·~ właściwy .dla .tej.jednostki 

.. ~ącz~lriyorganadministracji paristwowej. ( 

Rozdział 3 

Pneplsy końcow.e. 

. § '· 18. Traci ' moc rozporząclzenie Rady Ministrów ._ 
dnia 13 kwietnIa 1.9~1 . r. -w ' sprawie ' zasad ' umarzania 
i udzielania ulg }.v . spłacaniu należności państwowych 
(Dz. lI. Nr 13, poz. 61). 

. . § , 19. Rozporzadzenie wchodzi w *ycie z . dniem ogło· 
lizenia. ..~ 

Prezes Redy Ministrów; gen. armii W. iai:uzelskl 

.'. 




