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Rozdział

Przepisy'

Art. 55. Mienie

.. .

10

przt'jściowe

I

kQńcowe

-

'

2. Do czasu ukonstytuowania się przewidzianych w
ustawie organów samorządu załogi Ich kompetencje wy·
konuje naczelny dyrektor PPL.

będące

w zarządzie Zarządu Ruchu
Lotniczego i Lotnisk Komunikacyj!lych oraz jego. prawa
i zobowiązania powstałe z , tytułu prowadzenia działalno~ici
' gospodarczej w zakresie eksploatacji lotnisk komunikacyjnychsJają się mieniem óraz pra\vami i zobowiązaniami
, PPL dzIałającego' .n a podstawie, niniejszej ustawy:

Art. 56.' 1. Minister Transportu.2eglugi i

Art. 58. 1. Naczelny dyrektor. w ciągu mil!Siącaod
dnia wyboru delegatów. przedstawi zebraniu delegatów
do zaopiniowallia projekt statutu PPl..
''
.

Łączności

2. Minister Transp~rtu, 2eglugi i Łąc~ności podejmie

w

powoła

/'

ustawy powoła Komi~ję Orgańizacyjną Samorządu ' Załogi PPł:. która zorganizuje i przeprowadzi 'pierwsze wy: ,
bory , organów salnorządu załogi.

pierwszego nac,z,e lnegodyrektQ1'a ' PPL
tenninie
jed.nego miesiąca od " dnia wejścia , y.;. :życie niniejszej
ustawy.
2. Do powołania pierwszey«? naczelnego dyrektora
PPL nie stosuje się przepisów art. 24.

decyzję

w sprawie zatwierdzecia statutu PPL w terminie
trzech miesi'}cy 'od dnia przedstawienia statutu doza-

twierdzęnia;

Art. 59. ' U~tawa :wchodzi w

:życie

z dniem

ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa :

Art. 57. t.. MiIlister Transportu. 2egługii Łączności
w terminie jednego miesiąca od dni~ wejścia w życie
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USTAWA

z dnia 23
Q

•

października

postępowania

zmianie ustawy .-Kodeks

administracyjnego
dzeńiu

ókreśtonych 'f aktów lub stanu praw~:
nego ... . "
b) w § 3 wyrazy ' .. czternastu dni" .zastępuje ~ię wyrazami "siedmiu dni':;

Art. l. W ustawie z dnia 14 czerwca ' 1960 r. - Ko,
deks-' postępowania administracyjnego (Dz. U. z ' 1980 r.
Nr 9, poz. 26 i Nr 27. poz. lit. z , 1982 r. Nr 7, poż. 55,
Nr 45. poz. 289. ż 1983 ;r.. Nr 41, poz, 185, z ~984 r.
Nr 34; poz. 1~3. z 1986 r. Nr 47. poz. 228 i ~. 1981 r. Nr ~l. 
poz. . 123) wprO'wadza się następujące zJlliBny:

4) wart. 420:

a) dotychczasowa treść otrzymuje ozń~czel}ie;ł :-l.
b) dodaje się § 2 w brzmieniu:
,,§ 2. Organ .. administracji państwowej;iąd:ając:y
od .strony, zaświadczenia na potwierdzenie
faktów ' lub stanu prawnego jest obowiązany
wskazać przepis prawa wymagający urzędo
wego potwierdzenia ' tych faktów lub stanu
' prawnego w drodze zaświadczenia/';

1) Wart. 75:

a) dotychczasowa . treść otrzymuje oznaczenie § t.
b) dodaje się § 2 w brzmieniu:
.. § 2. Jeżeli przepis pra.wa nie wymaga urzędo
wego potwierdzenia określonych faktów lub
stanu prawnego w drodze zaświadczenia
właściwego
or,g anu ' administracji. organ
administracji państwowej odbiera ' od, stro~
ny, na jej wnio:s-ek, oświadczenie złożone
. pod rygorem ' odpowiedzialności , za falszy- . we zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się ·
odpowiednio. ',';
2) Vi art. 213 . po wyrazach "organowi administracji pań
stwowej" dodaje się wyrazy .. a stronom doręcza orze'
czenie wraz z uzasadnieniem";
wart. 217 :
,.
a) w§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
.. 2) osoba ubiega się o zaświadczenie " ze względu
na swój interes prawny 'w urzędowym potwier-

3)

" r:

1987

5)

po <lrt. 268 dodaje się art: 268a w brzmieniu:

Art. 2. Ustawa wr:hodzi w zycie z dniem

~

,~

"Art. 268a • Organ administracji. państwowej mQze w.
-----' formie pisemnej · upoważniać pracowni:
ków kierowanej jednostki organizacyjnej
do załatwiania spraw w jego imieniu w
ustalonym zakresie. a w szczególności do
wydawania decyzji administracyjnych, '(W:
stanowień i zaświadczeń; ".

,

ogłoszenia.
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