
Dziennik Ustaw Nr 35 - 449 

10) wrocławskiego - 170 ha, w którym uprawy mogą 
być prowadzone w gminach: Kąty Wrocławskie, 

KondraŁowice, Kostomłoty, Łagiewniki, Miękinia 

i Strzelin, 

11) zamojskiego - 2650 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Frampol, Goraj, Grabowiec, 
Horodło, Hrubieszów, Komarów-Osada, tabunie, Mią-

Poz. 198, 199 i 200 

czyn, Radecznica, Rudnik, Skierbieszów, Sułów, Turo
bin, Werbkowice, Wysokie, Zakrzew i Zółkiewka . 

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

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej: S. Zięba 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 22 października 1987 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 
wojskową. 

Na podstawie art. 76 i 81 Kodeksu karnego wyko
nawczego zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 13 marca 1970 r. w sprawie wykonywania dozoru 
w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę woj
skową (Dz. U. Nr 9, poz. 74) wprowadza się następujące 
zmiany: 

l) w § 11 wyrazy "Koła Młodzieży Wojskowej" zastę
puje się wyrazami "organizacji młodzieżowej"; 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 13. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do ska
zanych przez sądy wojskowe - w czasie 
odbywania zasadniczej służby w obronie 
cywilnej. 

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpo
wiednio także do skazanych przez sądy 
powszechne, którzy w czasie wykonywania 
dozoru pełnią czynną służbę wojskową lub 

zasadniczą służbę w obronie cywilnej albo 
w okresie oddania pod dozór zostali powo
łani do jej pełnienia. 

3. W stosunku do skazanych junaków, o któ
rych mowa w ust. 1, zadania dowódcy jed
nostki wojskowej, przełożonego skazanego 
oraz kolektywu żołnierskiego spełniają od
powiednio komendant oddziału obrony cy
wilnej, przełożony junaka wyznaczony 
przez komendanta oddziału do sprawowa
nia dozoru oraz kolektyw junacki. 

4. W wypadku, o którym mowa w ust.. 2, 
sprawozdania, zawiadomienia i wnioski do
wódca jednostki wojskowej (komendant od
działu obrony cywilnej) przesyła sądowi 

powszechnemu, który nadesłał orzeczenie." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Sprawiedliwości: L. Domeracki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 30 października 1987 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste 
oraz obszarów ich właściwości miejscowej. 

Na podstawie art. 58 list. l pkt 1 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 
Nr 19, poz. 147) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie określenia państwo
wych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste 
oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 60, 
poz. 311, z 1985 r. Nr 39, poz. 188, z 1986 r. Nr 3, poz. 23 
i Nr 44, poz. 223) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w pkt 18 w lit. al wyrazy "dla miast: Kraków, Krze
szowice, Niepołomice, Skawina i Wieliczka" zastę
puje się wyrazami "dla miast Kraków, Krzeszowice, 
Niepołomice, Skała, Skawina i Wieliczka"; 

2) w pkt 26 w lit. f) wyrazy "dla miasta Morąga" za
stępuje się wyrazami "dla miast : Morąg i Zalewo"; 

3) w pkt 34 w lit. d) wyrazy "dla miast : Przysucha 
i Szydłowiec" zastępuje się wyrazami "dla miast : 
Drzewica, Przysucha i Szydłowiec"; 



Dziennik Ustaw Nr 35 

4) w pkt 47 w lit. c) wyrazy "dla miasta Oławy" za
stępuje się wyrazami "dla miast: Jelcz-Laskowice 
i Oława" oraz wyrazy "Laskowice Oławskie" zastę
puje się wyrazami "Jelcz-Laskowice"j 

5) w pkt 48 w lit. a) wyrazy "dla miasta Biłgoraja" za
stępuje się wyrazami "dla miast: Biłgoraj i Tarno
gród"j 

6) w pkt 49: 

a) dodaje się nową lit. a) w brzmieniu: 

ł'oz. 200 i 201 

Bobrowice, Bytnica, Cybinka, D~bie, Gubin, 
Krosno Odrzańskie iMaszewo, ", 

11) dotychczasowe litery a) do f) oznacza się odpo~ 

wiednio ja~o litery b) do g), 

c) lit. e) otrzymuje brzmienie: 
"e) w Zielonej Górze - dla miast: Czerwieńsk 

i Zielona Góra oraz gmin: Czerwieńsk, Nowo
gród Bobrzański, Świdnica, Zabór i Zielona 
Góra,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłb-
"a) w Krośnie Odrzańskim - dla miast: Cybin- szenia. 

ka, Gubin i Krosno Odrzańskie oraz gmin: Minister Sprawiedliwości: L. Domeracki 
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OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW 

z dnia 7 listopada 1987 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 wrzełnla 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. 

1. Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 paździer
nika 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących 
zasady funkcjonowania gospodarki narodowej (Dz. U. 
Nr 33, poz. 181) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 25 września 
1981 r. o przedsiębiorstwach panstwowych (Dz. U. Nr 24, 
poz. 122), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

l) ustawą z dnia~ 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra 
Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych. (Dz. U. 
Nr 45, poz. 289), 

2) ustawą z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospo
darki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego 
upadłości (Dz. U. Nr 36, poz. 165), 

3) ustawą z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regu
lacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu 
społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 176), 

4) ustawą z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach 
majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242), 

5) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. 
Nr 54, poz. 275), 

6) ustawą z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niE'
których ustaw regulujących funkcjonowanie gospo
darki narodowej (Dz. :U. Nr 33, poz. 181), 

i z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogło
szonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, z zasto
sowaniem ciągłej numeracji rozdziałów. artykułów. ustę

pów i punktów. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst ustawy nie obejmuje następujących prze
pisów: 

l) tytułu rozdziału 14 Przepisy prZe]SClOWe i końcowe 
oraz art. 67-70 ustawy z dnia 25 września 1901 r. 
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24. 
poz. 122) w brzmieniu: 

"Art. 67. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy orga
nami założycielskiml przedsiębiorstw 

państwowych stają się naczelne. central· 
ne lub terenowe organy administracji 
państwowej. którE' sprawowały nadzór 
nad tymi przedsiębiorstwami. 

2. Podmioty gospodarcze, wpisane w dniu 
wejścia w życie ustawy do rejestru 
przedsiębiorstw państwowych, stają się 
z mocy prawa przedsiębiorstwami pa,ń
stwowymi w rozumieniu niniejszej 
ustawy. 

3. Organy prowadz_lce dotychczas rejestr 
przedsiębiorstw przekażą ten rejestr 
wraz z należącą do niego dokumentacją, 
w terminie trzech miesięcy od daty 
wejścia w życie ustawy właściwym 
sądom, ustalonym w trybie przepisu 
art. 19 ust. 2. Do dnia przekazania tegO! 
rejestru organy te prowadzą rejestr na 
dotychczasowych zasadach. 

4. Zjednoczenia przedsiębiorstw państwo
wych podlegają zniesieniu na zasadach 
oraz w trybie i terminie ustalonych 
przez Radę Ministrów. 


