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3. W -razie znalezienia cudzego dokumen
tu stwierdzającego tożsamość . lub w1as
negó dokumentu stwierdzającego tożsa
mość, w miejsce którego wydano już; 
nowy dokument. należy w ciągu 24 go
dzin złożyć ten dokument najbliższemu 

. terenow.emu org·anc'wi administracji pań
stwowej stopnia podstawowego."; 

21) art. 46 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 46: Dowody osobiste i tymczasowe zaświad

czenia tożsamości wydaią terenowe organy 
administracji panstwowej stopnia podsta
wowego, właściwe' ze względu namiejsc8 
pobytu stałego osób określonych w: 

. art. 35."; 

22) wart. 47: . 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. EWidencję ludności prowadzą terenowe orga- , 
ny' administracji państwowej stopnią podsta
wowego.". 

.. b) w ust. 2 wyraz . "urzędy" zaStępuje się wyr.azem 
"organy", 

23) ·w art. 48: ~ " , 

a) w ust. 1 wyraz "urząd" zastępuje się wyrazami 
;,tere\1owy organ administracji państwowej", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwoścl, o 

dokonaniu zameldowania lub wymeldowania 
rozstrzyga właściwy terenowy orgąn admini
stracji paristwowej."; 

24) art. 53 otrzymuje brzmienie: 
"Art 53; Przez użyte w ustawie okresIenie «tere

nowe organy administracji państwowej» 

okreś!o~o ' stopnia rozt1Blie 'Ii~ terenew$ 
organy administracji państwowej takiego 
stopnii'l. do których kompetencji należą 

sprawy ewidencji ludności ł dowodów oso
bistych."; 

25) ' art. 54 otrzymuje 'brzmienie: 
.. Art. ' 54. Kto żbywa własny lub cudzy dokument 

stwierdzający tożsamość, podlega karze 
pozbawienia wQlnoścl do lat 2, . .ogranicze
nia wolności lub grzywnY."1 

26) ad. 56 otrzymuje brzmienie: 

~,A rt . ' 56. Kto: ,/ 

l) uchyla się od obowiązku posiadania do- · 
kumentu stwierdzającego tożsamość, 

2) zatrzymuje dokument stwie-rdzający toż

samość przy przy jmowaniu do pracy 
lub jako zabez.pieczenie wyk.onania 
świadczenia albo ll)e dope.łnia ciążącego 
na nim obowiązku dokonania wymaga
nego wpisu w tym dokumencie, 

. 3) 'nie dopełnia ciązącego na nim obowiąz
ku przedstawienia dokumentu stwierdza-

, j,ącego tożsamość uprawnionem u olga
Dowi lub- instytucji w celu dokonania 
w nim wymagunego wp.isu albo riie 
b-ędą'C uprawnionym dokonuje WpiSll w 
tym ' dokumencie, 

4) nie zwraca dokumentu stwier"dzającego 

tożsamość w razie utraty obywatels twa 
polskiego, ' 

5) nie wykonuje ciążącego na nim obo
wiązku zwrotu .d0kumentu' stwie;dzilją

cego tożsamość osoby zmarłej , 

6) nie zwraca znalezionego doku'f1lentu 
stwierdzającego tożsanlOsć. 

podlega karze _ ograniczenia wolności . do 
3 miesięcy lub karze grzywny do 20 (}(JO 
złotych." 

Art. , 2. Minister Spraw Wewnętrznych oglosiw dro
dze obwieszczenia jednamy tekst ustawy z dnia 10 -kwiet
nia 1914 r. () ewidencji ludności i dowodach- osobistych. 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów praw
nych ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu 
oraz z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, arty
kułów. , ustępów i ' punktów. 

' Art. 3. Ustawa wchodzi w ż ycie z dni em 1 lipca 
1984 1'. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabl.ońs kl 

Sekretarz ' Rady Państwa: J. Szymunek 
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zmłenlające rozpoiządzenle w · .prawie warunków. trybul organów właściwych, do wydawania zagl'anlcznym 
,., osobom pra.wnym łizycznym ,uprawnleil do twouenla przedstawicielstw na terytorium Polskiej RzeczypnspolItej 

Ludowej dla wykon rwania działalności gospodarczej. 

Na podśtawie art. 1 ust. :3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 
1974 r. o ' wykonywaniu handlu oraz niektórych innych 
rodzajów dzia.łaln~ści pnez jednostki gospodarki nie 
uspołecznionej (Dz. U. z 1983r. Nr 43, poz. 193 i z 1984 r. 
Nr 5. poz. 24) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 lu
. ~g,o i976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właści

; wych do wydawania zagranicznym osobom prawnym 
. I ' fizyczn'ym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na 

terytorium Polskiej. Rzeczyposp.oLiteJ, Ludowej dla wyko· 
nywania działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 11, poz. 63) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1-) w § 1 dodaje się ust. 3 w ' brzmieniu: 

. .. 3. Nie mogą być tworzone przedstawicielstwa przed
siębiorstw żagranicznych dlawykon:ywm~ia dzia
łalnoś.cigospodarcZejpolegają}:ej na spedycji 
i dystrybucji paczeK zctgranic-znych.", 

.. 

/ 
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2) " w § 9w 'ust , l· wyrazy: "w porezutnieniu z. ~ini~trem 
Handlu ZagraniCznego i Gospodarkf M,orskiej" zastę- ' 
puje się wyrazami: "w porozumieniu z ,Ministrami 
~andlu Zagranicznego ,oraz FinclDsów", 

3) w .... § 13 w ust. 1 wyrazy: "Zezwolenie może ' byc 
cofnięte przez 'Ministra Handlu Zagranicznego i Gos
podarki Morskiej , w porozumieniu z ~inistrem 'Spra~ 
Zagranicznych" zastępuje się wyrazami:' "Zezwolęnie 
. może być cotnięte przez Mihistra Handlu ZagraniCz· 
nego w poro7;umieniu li Ministrami ' SpJaw Zagranicz- ' 
nych oraz Finansów". 

4) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3, Zezwolenie może być zawieszone przez .organ, 

który je wydal. jeżeliprzedstawicięlstwo lub re
prełentow,ane przez niego przedsiębiorstwo zagra
niczne naruszając prawo naraża na ' szkodę bez,
. pieczeństwo lub inny ważny interes Państw.a. Za-
wieszenie żezwolenia powoduje....;,. do czasupqd. ' 

---
' / 

jęcia, . w trybie okie~lon ym , w.' ust, 1-, <lecyzj~· ,'!N ' 
sprawie- c9fnięcia ie2wolenia" :... , bezzwłoone ·zą.-- ·' 
przest-anie działalności .objętej zezwolEtniem. bez:'
odszkodowania z tego t~tU:lu ,~' 

§ 2. Zezwolenia , na spedycję i dystrybucję pąc,zek 
zagranicznych .. wydane na podstawie . i wtr.ybie rozpoT2;4· , 
dzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 i .. w sprawie , 
warunków, trybu i organów , właściwych do wydawania ~ , 
zagranicznym osobom. prawnym ' i fizycznym uprawnień: ,: 
do tworzenia przedstawicielstw na terytorit~m Polskie-j ' > 

' RzecZypospolitej , Ludowej dla >wykon}fWania działalnośCi- :. 
gospodarczej, tracą ważność z upływem 3 miesięcy od 
dnia wejś2ia w zycie niniejszego rozporządzenia, 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
'szenia . 

Prezes Rady Ministrów: '1 z. z. 
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w sprawie zasad ódpłatnoścl ,za nabycie własnoś~1 uiytkowańycn przez spółdzielnie produkcjimlnej nieruchomośd ., '" 
rolnyćb . stanowiącycb własność Państwa. 

Na podstawie art. 274 § 3 ustawy z dnia 16 wrzesma 
1982 r. - Prawo spółdzielcze / (Dz. U. z 1982 r. Nr 30, 
p,oz, 210 i z 1983 r. , Nr 39, poz, 176) zarządza się, co na
stęp~je : 

, §, 1. Nl'eruc!lomości rolne stanowiące własność Pań-
_ stwa. użytkowane w dniu l stycznia 1983 r. przez rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne. r,olnicze spółdzielnie specjali
st yczne oraz spółdzielnie ~ób fizycznych prowadzące 
gospodarstwa rolne zrzeszone w Krajowym Zwią~ku Rol
ników, Kółek i Organizacji .Rolniczych, zwane dalej 
"spółdzielniami" , przechodzą odpl-atnie na wniosek tych 
spółdzielni na ich własność, na podstawie umowy zawar
tej ' w formie aktu notarialnego w oparciu o decyzję, 
terenowego organu administracji , państwowej stopnia 
podstawowego. 

\ 
§ 2. 1. Odpłatność za nieruchomości rolne przejęte 

przez spółdzielnię w użytkowanie przed dniem 14 kwietnia 
]958 r. ustala się na podstawie cenóbowiązujących przy 
sprzedaży państwowych nieruchomości ' rolnych w dniu 
14 kwietnia 1958 r. 

2. Odpłatność ża ~ieruch~m~ści rolne przejęte przez 
spółdzielnię w użytkowanie po .dniu 14 kwietnia 1958 r. 
ustala . się na podsta,wie cen , obowiązujących przy sprze-
daży , państwowych ni~ruchomości , rolnych w dnill ich 
przejęcia. • 

3. Odpłatność za nieruchom'ości rolne położone na te-
I renie miast ustala' , shr na ,podstawie ceń ohowią:?-ujących " 
,priy śprzedaźy . państwowych ' nieruchomości roln ych, usta
)ónychdla strefy ' obowiązu)ąc;ej dane ' niiasto, z ; tym że' 
przepisy ust. 1 i 2 sto:sujesię odpowiednio. ' 

/ 

4. Przepisy ust. 1-3 d'otyczą również składników 
ruchomośCi rolnych, a w s?czególności . 
kultur specjalnych i budynków ' ' 

, § 3. 1. Terenowy organ administracji 
stopnia podstawowego: 

1) obniży o 500/0 ~ceńę nieruchomości rolnych, jeieli 
. bywająca je spółdziE;lnia w okresie ostatnich' 

lat osiągała co najmniej średnie plony zbóż w daneJ 
mie jsco'Wości, 

2) mOŻe dokonać ~' dalszej obni~ki ceny nieruchOlpośC;i\ 
rolny'ch, jeżeli nabywająca je spółdzielnia w okresi-e 
ostatnich trzech lat osiągała plony , zbóż wyższe '<xi, 
średnich wdanej ' miejscowości. ' 

2. Obniżki, <f których mowa w ust, L stosqje si'ę ' 

odpowiednio do nowo powstałych spółdzielni ' w okresie 
krótszym niż j lata. ', 

3. Oceny plonów zbóż dokonuje się uwzględni'ając 
klasę bonitacyjną gruntów' rolnych u±ytkowanych przez 
spółnzielnie, ' 

§ ' 4.1. SpółdZielnia z tytulp .nabycia ~ieruchotności , 

rplnych jest obowiązana do ui~zczenia ' w tenninie 3, mie- , " 
sięcy " od onia zawarcia umowy 50f0 ceny, .reszty zaś - I, 

raŁach rocznych w .okresie 40 lat, ' " 

2. Ok res karencji , wsplacaniu należr;ości za 
Aiieruchonj()c;ci wynosi 5 la't" 

3, Spó1dzielni przysługuje bonifikata : 

1) w razie zapłaty ceny przy zawarciu umowy 
daży w \yys.okości 8()O[o ceny, 




