
_. 

' .... 

... 

Dziennik Ustaw Nr 54 744 - Poz. 239, 240 i 241,. 

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, 

jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzpna, oraz 
przyrzeka, że będzie niezmiennie " zachowywana. . . . "-

Na dowód czego wydany został akt . niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie }nia 30 grudnia 1982 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

L. S. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 

240 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 sierpnia 1983 .r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą , 

Ludową' a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, ' podp~sanei w Warszawie dnia 3 , sier-pnial982 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z artykułem 52 Konwencji konsularnej między Polską 

Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludo
wo-Demokratyczną, podpisanej w Warszawie dnia 
3 sierpnia 1982 r., nastąpiła w Phenianie dnia 31 maja 

1983 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych tej kon
wencji. 

Powyższa konwencja weszła w życie dnia 30 czerw
ca 1983 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w ;z. J. Wiejacz ', 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 29 sierpnia 1983 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania , k.redytu bankowego na cele mieszkaniowe. 

Na podstawie art. 25 ust. l ustawy z dnia 26 ,lutego 
' 1982 r. - Prawo bankowe ,(Dz. U. Nr 7, poz. 56) i w 
związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 
1970 r. ~ Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) za:-' 
rządza się, co następuje: ,-

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu 
bankowego na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 1983 r. Nr L 
poz. 1) wprowadza się następujące zmiany: 

I) w § 4: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu : 
"I a. Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane do 

Jednorazowej dodatkowej spłaty części kre
dytu, o którym mowa w ust. L bezpośrednio 
po rozliczeniu inwestycji w wysokości 800 zł 
za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.", 

b) w ust. 3 po wyrazach: "w ust. 1" dodaje się wy
razy: "i w ust. la"; 

2) w § 5 dodaje się ' ust. 3 i 4 w brzmieniu: 
,,3. Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane do 

jednorazowej dodatkowej spłaty części kredytu, 
o którym mowa w ust. L bezpośrednio po rozli
czeniu inwestycji. w wysokości 1 200 zł za 1m2 . 

powierzchni użytkowej mieszkań. 
4. Przepis ust. 3 stosuje się również do mieszka,ń 

w domach jednorodzinnych w zabudowie zwartej, 
budowanych na podstawie . umów . - kredytowych 
zawartych przed dniem 1 stycznia 1983 r. r przy
dzielanych na warunkach własnościowego prawa 
do lokalu."; 

3) w § 23 skreśla się ust. 3. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogło

szenia, .z tym że · przepisy § l pkt 1 i 2 dotyczą mieszkań 
oddawanych do użytku po dniu 1 stycznia 1984 r. 
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