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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 kwietnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego. 

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, 
z1989r. Nr10, poz. 57, Nr20, poz. 108, Nr 34, poz. 178i Nr 
35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Mlnistrów z dnia 9 lis
topada 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
Prawa lokalowego (Dz. U. Nr 36, poz. 203 i z 1989 r. Nr 40, 
poz. 216) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. O przyznanie uprawnień do korzystania z dodatkowej 

powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia 
mogą ubiegać się: 

1) stali nosiciele duru brzusznego i durów rzekomych, 

2) nosiciele ,i osoby chore na nabyty zespół niewydolno
ści immunologicznej (AIDS), · 

,3) osoby chore na niżej wymienione choroby w stanie 
przewlekłym i uniemożliwiającym zamieszkiwanie 
we wspólnych pomieszczeniach, jeżeli leczenie stac
jonarne nie jest celowe lub możliwe: 
a) gruźlicę płuc i innych narządów, 
b) choroby skóry, przebiegające z rozległymi ubytkami 

skóry i naskórka oraz przetokami nie rokującymi 
szybkiego wygojenia, zwłaszcza troficznymi owrzo
dzeniami, pyodermiami zgorzelinowymi, chorobami . 
pęcherzowymi, odczynami porentgenowskimi, 

c) przewlekłe choroby skóry, wymagające długotrwa
łego i uciążliwego leczenia zewnętrznego, np. łusz
czycę, zwłaszcza w postaci stawowej i kostkowej, 
rybią łuskę, uogólnione stany zapalne, świerzbiącz
kę, liszaj rumieniowaty, twardzinę uogólnioną, 

d) zanikowe nieżyty śluzówki nosa (ozenę), połą
czone z wydzielaniem odrażającej woni, 

e) których skutkiem jest nietrzymanie kału bądź 
moczu, przetoki pęcherzowo-pochwowe u kobiet 
oraz przetoki pęcherzowe, 

f) choroby nowotworowe, przebiegające z rozpadem, 
g) rozstrzeń oskrzeli (bronchoectasis) i inne stany 

związane t wydalaniem obfitej cuchnącej plwociny, 
h) których skutki!lm są sztuczne i naturalne przetoki 

układu pokarmowego (gastrostomia, sztuczny 
odbyt), 

i) stałą tracheostomię, 

j) zaburzenia psychiczne (psychozy, zaawansowa
ne zespoły psychoorganiczne, nasilone nerwice), 

k) niedorozwój umysłowy (umiarkowany, średni 
i głęboki), 

I) padaczkę z częstymi napadami, 
ł) ' choroby układu nerwowego powodujące duże 

upośledzenie sprawności ogGlnej, np. będące 
skutkiem urazów okołoporodowych, stwardnie
nie rozsiane, miostenię, niedowłady, porażenia 
upośledzające sprawność, ruchy mimowolne, za
burzenia opuszkowe polegające na trudnościach 
w przełykaniu, odksztuszaniu, 

m) poważną niewydolność krążeniowo-oddechową 
w przebiegu wszelkich chorób ją wywołujących, 

n) dusznicę bolesną z częstymi atakami bólów dła
wicowych i niepokoju oraz nadciśnienie tętnicze 
trzeciego i czwartego stopnia z następstwem 
zmian narządowych, 

o) dychawicę oskrzelową, 

4) osoby, które w związku z trwałym kalectwem mają 
ograniczoną w znacznym stopniu zdolność porusza
nia się lub wymagają opieki, oraz osoby, które z uwa
gi na rodzaj kalectwa wymagają specjalnego przy
stosowania pomieszczenia, to jest zainstalowania 
w zajmowanym 10kalIJ specjalnych urządzeń ułat
wiających samoobsługę albo niezbędnych do prowa
dzenia rehabilitacji (usprawnienia) w warunkach 
domowych, . 

5) osoby, których stan zdrowia uzasadnia używanie 
ręcznego wózka inwalidzkiego, 

6) osoby, których stan zdrowia z innych względów niż 
wymienione w pkt 1-5 uniemożliwia wspólne prze
bywanie w jednym pomieszczeniu ." 

§ 2. Zachowują moc uprawnienia do korzystania z do
datkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdro
wia, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 kwietnia 1990 r. 

w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego. 

Na podstawie art. 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 
180 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się Drawieński Park Narodowy o obszarze 
8691,50 ha, zwany dalej "Parkiem", położony w wojewódz
twie gorzowskim (5551,15 ha) i województwie pilskim 
(3140,35 ha). 

§ 2. Granica Parku ma przebieg następujący: poczyna
jąc od jeziora Dubie (Adamowo) biegnie wschodnim brze
giem rzeki Drawy do pododdziału 221 a, który otacza od 
północy, wschodu i południa; dalej wschodnim brzegiem 
rzeki Drawy do oddziału 258, następnie wschodnią linią 
oddziałów 258, 278, 298, 319, 343, 367, 385, 385A, 
graniczących z gruntami wsi Barnimie i gruntami Państ
wowego Gospodarstwa Rolnego Choszczno, stąd przez 
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Nadleśnictwo Drawno obręb Dominikowo wzdłuż linii pół
nocnej, zachodniej i wschodniej oddziałów 201, 197 o, 
198 k, I, 200, a od przecięcia północno-wschodniej linii 
oddziału 154 Nadleśnictwa Głusko obrębu Głusko drogą 
publiczną Drawno--Osieczno od oddziału 204, stąd wzdłuż 
wschodniej linii oddziałów 204 d, f, 223 a-c, wzdłuż 
północnej linii oddziałów 240-233, zachodnią linią od
działów 214, 195, 176, 157 a, d, f, g oraz drogą gruntową 
przy północnej linii oddziałów 157 a-d, f, g, 156 a, następnie 
przez Nadleśnictwo Człopa obręb Człopa wzdłuż zachodniej 
linii oddziałów 171, 149, 132 c, po czym drogą gruntową 
przez oddziały 132, 116, 115, północną linią oddziałów 
115 a, 114, zachodnią linią oddziałów 84, 42, południową 
i zachodnią linią oddziału 24, dalej drogą gruntową w od
działach 3, 4 a, 1 c, f, stąd przez Nadleśnictwo Tuczno obręb 
Tuczno zachodnią linią oddziału 290 c, drogą Głusko--Krępa 
wzdłuż oddziałów 247-245, północną linią oddziałów 245, 
244 f, g, h, 264, 263, 242, brzegiem rzeki Runicy wzdłuż 
oddziałów 202-199, następnie wschodnią linią oddziałów 
199, 224, południową linią oddziałów 224, 225, drogą 
gruntową od oddziału 240 do oddziału 281 a, b, dalej 
wschodnią linią oddziałów 282, 307, po czym przez Nadleś
nictwo Człopa wzdłuż wschodniej linii oddziałów 18, 38, 56, 
81,110,128,147,166--168,205,240,272,279,północną 
linią oddziałów 283, 282, zachodnią i południową linią 
oddziałów 313, 320, 329, 348, wzdłuż drogi gruntowej 
skrajem oddziałów 387, 407 a-h, i, 413 c, 414 d, h oraz 
południową i wschodnią linią oddziałów 415, 416, 433, 445, 
stąd przez Nadleśnictwo Krzyż obręb Krzyż wschodnią linią 
oddziałów 4, 15, 22, drogą gruntową przy oddziale 22 oraz 
południową linią oddziału 23 j, k, graniczącymi z gruntami 
wsi Osieczno, następnie przez Nadleśnictwo Głusko obręb 
Głusko południową linią oddziałów 320, 321 wzdłuż rzeki 
Drawy, dalej przez Nadleśnictwo Głusko obręb Wołogoszcz 
południową linią oddziału 130 oraz południową i zachodnią 
linią oddziału 131, zachodnią linią oddziałów 112, 92, połu
dniową i zachodnią linią oddziału 77, zachodnią linią oddziałów 
63,53,41, zachodnią i północną linią oddziałów 27, 14 b, c, 13 
a, b, h, i, 1 a-g, następnie przez Nadleśnictwo Bierzwnik obręb 
Wygon wzdłuż południowej i zachodniej linii oddziału 431, 
zachodniej linii oddziału 402, południowej linii oddziałów 367, 
368, zachodniej linii oddziałów 368, 287, 242, 188, 142, 100, . 
59, 54, 55 a-c, 56 a-b, 57 ' graniczących z gruntami wsi 
Zatom, stąd przez Nadleśnictwo Drawno obręb Drawno wzdłuż 
południowej linii oddziału 286 h, drogą Zatom - Barnimie do 
oddziału 279 a-f, dalej północną i zachodnią linią oddziałów 
259 b, f, g, 239 h, n, zachodnim brzegiem rzeki Drawy, 
zachodnią linią oddziału 201 d, g, h i drogą Barnimie- Drawno 
do oddziału 169, po czym zachodnim brzegiem rzeki Drawy 
oraz południową linią oddziałów 147, 148 g, zachodnią linią 
oddziału 148 g, linią brzegową jeziora Dubie (Adamowo) do 
wschodniego brzegu rzeki Drawy. . 

§ 3. 1. W granicach Parku znajdują się następujące 
obszary: 

1) należące do organizacji gospodarczej Lasy Państwowe: 
a) oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leś

nego Nadleśnictwa Drawno obrębu Drawno od
działy o łącznej powierzchni 299,29 ha, 

b) oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leś
nego Nadleśnictwa Drawno obrębu Dominikowo 
oddziały o łącznej powierzchni 50! 17 ha, 

c) oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leś
nego Nadleśnictwa Bierzwnik ' obrębu Wygon od
działy o łącznej powierzchni 784,61 ha, 

d) oznaczone w planie urządżenia gospodarstwa leś
nego Nadleśnictwa Głusko obrębu Głusko oddziały 
o łącznej powierzchni 3166,14 ha, 

--,-

e) oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leś
nego Nadleśnictwa Głusko obrębu Wołogoszcz od
działy o łącznej powierzchni 743,50 ha, 

f) oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leś
nego Nadleśnictwa Tuczno obrębu Tuczno oddziały 
o łącznej powierzchni 804,47 ha, 

g) oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leś
nego Nadleśnictwa Człopa obrębu Człopa oddziały 
o łącznej powierzchni 1 790,83 ha, 

h) oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leś
nego Nadleśnictwa Krzyż obrębu Krzyż oddziały 
o łącznej powierzchni 178,68 ha, 

2) należące dotychczas do Państwowego Gospodarstwa 
Rybackiego w Oleśnicy - Zakład w Wałcz u jeziora: 
Martew, Sitno, Płociowe, Drogie, Jamno, Płociczno, 
Piaseczno Duże i Piaseczno Małe - o łącznej powierz
chni 348,75 ha, 

3) należące dotychczas do Państwowego Gospodarstwa 
Rybackiego w Dobiegniewie jeziora: Ostrowieckie, Cza
rne, Perkoz, Kocie - o łącznej powierzchni 411,81 ha, 

4) znajdujący się dotychczas w zarządzie Okręgowęj Dyre
kcji Gospodarki Wodnej w Pozn.aniu odcinek rzeki 
Drawy - o powierzchni 92,97 ha, 

5) znajdujące się dotychczas w zarządzie Wojewódzkiego 
Zarządu Inwestycji Rolniczych w Pile odcinki rzek: 
Płociczna, Runica i Cieszynka - o łącznej powierzchni 
17,62 ha, 

6) znajdująoe się dotychczas w zarządzie Wojewódzkiego 
Zarządu Inwestycji Rolniczych w Gorzowie Wielkopols
kim odeinki rzek: Korytnica i Słopica - o powierzchni 
0,47 ha, 

7) znajdujące się w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy 
Drav-Jno grunty o powierzchni 2,19 ha. 

2. Z powierzchni Parku są wyłączone następujące ob
szary: 

1) znajdujące się wewnątrz Parku drogi publiczne o powie
rzchni 25,47 ha, 

2) znajdujące się wewnątrz Parku należące do Nadleśnict
wa Głusko obrębu Głusko oddziały 309, 310, 311 a, b, 
c" f, g, h, i, j, k, 314, 315 a, b, c, d, f, g, h, n, o - o łącznej 
powierzchni 118,39 ha, 

3) znajdujące się wewnątrz Parku należące do Nadleśnict
wa Głusko obrębu Wołogoszcz oddziały 51 c, 61 c, d, 
h-k - o powierzchni 12,98 ha, 

4) znajdujące się wewnątrz Parku w zarządzie Zakładów 
Energetycznych w Gorzowie grunty o powierzchni 
2,65 ha, 

5) nie stanowiące własności państwowej znajdujące się 
wewnątrz Parku grunty o powierzchni 18,59 ha, 

6) znajdujące się wewnątrz Parku należące do Państwo
wego Gospodarstwa Rybackiego - Zakład w Dobieg
niewie grunty o powierzchni 22,00 ha. 

§ 4. 1. Park jest jednostką budżetową podporządkowa
ną Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i ' Leśnictwa, finansowaną z budżetu centralnego. 

2. Parkiem zarządza i reprezentuje go dyrektor Parku. 

3. Dyrektora Pa;ku powołuje Minister Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, po zasięgnięciu 
opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 
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4. Do zakresu działania dyrektora Parku należy kierowa
nie całokształtem działa l ności Parku związanej z ochroną 
oraz wykorzystaniem jego wartości przyrodniczych i krajob
razowych, a w szczególności : 

1) rozwijanie działań społecznych na rzecz ochrony przyro
dy, 

2) przygotowywanie planów pracy i preliminarzy budżeto 

wych oraz sprawozdań z ich wykonan ia, 

3) wydawanie regulaminów porządkowych w granicach 
nakazów lub zakazów wynikających z przepisów prawa. 

§ 5. 1. Organem doradczym i opiniodawczym dyrek: 
tora Parku jest Rada Drawieńskiego Parku Narodowego, 
zwana dalej " Radą Parku" . 

2. Radę Parku powołuje Minister Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśn ictwa , określając jej skład, 

organizację i zakres działaniCI . 

§ 6. 1. Ochron ie ścisłej, która zmierza do zachowania ' 
w stanie nienaruszonym całości przyrody, a w szczególności 
do utrzymania naturalnego stanu zespołów leśnych i elemen
tów przyrody nieożywionej, podlegają następujące obszary: 

1) oddziały: 194, 230 a, b, c, g, 243 a, b, c, k, 244 a, d, i, j, I, 
245 k, I, 257 f, 264 b, c, d, f, g, h, i, j, 277 f, 288 d, 305 k, 
311 p, 312 a, 316 k, I, 318 a, b, c, d, f" f2 , g, h, k 
Nadleśnictwa Głusko obrębu Głusko o łącznej powierz

chni 120,20 ha, 

2) oddziały : 242 b, c. 324 a, b, c, d, 363 c, d, f, 399 a 
Nadleśnictwa Bierzwnik obrębu Wygon o łącznej po
wierzchni 17,34 ha, 

3) oddziały : 198 m, 200 h Nadleśnictwa Drawno obrębu 
Dominikowo o łącznej powierzchni 0,66 ha, 

4) oddziały : 239 I, 259 f, 343 b, 344 g Nadleśnictwa 
Drawno obrębu Drawno o łącznej powierzchni 21 ,10 ha, 

5) oddziały: 273 c, d, g, h, i Nadleśnictwa Człopa obrębu 
Człopa o łącznej powierzchni 20,64, ha, 

6) oddziały : 200 h, g, i, 224 b, 225 a, b, c, d, 226 a, b 
Nadleśn ictwa M irosław i ec obrębu Tuczno o łącznej 

powierzchni 38,07 ha, 

7) odcinek rzeki Płocicznej od oddziału 228 do końca 
oddziału 289 Nadleśnictwa Głusko obrębu Głusko o łą 

cznej powierzchni 7,10 ha. 

2. Pozostałe obszary, z wyją,kiem terenów zabudowa
nych, pozostających w użytkowaniu roln iczym, podlegają 
ochronie częściowej, zmierzającej do przywrócenia przyro
dzie stanu naturalnego przez stosowan ie odpowiednich 
zabiegów pielęgnacyjno - hodowlanych i ochronnych oraz 
przez usuwanie elementów obcych naturalnemu składow i 

zespołów roślinnych i zwierzęcyc;:h oraz siedlisku bądź też do 
zachowan ia w określonym stanie niektórych elementów 
przyrody. 

3. Tereny zabudowane, tereny pozostające w użytko
waniu rolniczym podlegają ochronie krajobrazu, zmierza 
jącej do zachowan ia w stanie możliwie niezmienionym 
naturalnych składników krajobrazu i utrzymania ich w ukła
dzie, w którym każdy z tych składników uczestniczy, w moż

liwie optymalnym stopniu, w zapewnieniu równowagi bio
logicznej. 

§ 7. W przypadkach uzasadnionych potrzebami ochro
ny przyrody lub wynikającymi z zagrożeń dla ekosystemów 
Parku Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochro
ny Przyrody, może uznać za niezbędne wykonanie okreś
lonych czynności na obszarach objętych ochroną ścisłą. 

§ 8. Na obszarach Parku podlegających ochronie ścisłej 
lub częściowej prowadzi się gospodarkę rezerwatową wed
ług ustaleń ,planu urządzenia Parku, który podlega zatwier
dzeniu przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa . 

§ 9. 1. Na obszarze Parku zabrania się: 

1) niszczenia powierzchni ziemi, drzew i innych roślin oraz 
zanieczyszczania gleby, wody i powietrza, 

2) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyją
cych zwierząt, 

3) prowadzenia gospodarki rybackiej bez uzgodnienia 
z dyrektorem Parku, 

4) amatorskiego połowu ryb poza miejscami do tego celu 
wyznaczonymi, 

5) wypasania zwierząt gospodarskich, 

6) zbioru ziół leczniczych, owoców i roślin runa oraz 
usuwania drzew i innych roślin, z wyjątkiem wykonywa
nia tych czynności w ramach gospodarki rezerwatowej, 

7) wydobywania skał i minerałów, 

8) zakłócania ciszy oraz wzniecania ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu, 

9) prowadzenia zakładów przemysłowych i ferm hodow
lanych, 

10) wznoszenia obiektów budowlanych, 

11) przeprowadzania na terenach znajdujących się w grani
cach Parku prac melioracyjnych, 

12) dokonywania zmiany stosunków wodnych i budowy 
obiektów gospodarki wodnej, 

13) usuwania zadrzewień śródpolnych, 

14) wszelkich działań mogących zniszczyć i zmienić w istot
ny sposób naturalny krajobraz lub jego poszczególne 
elementy. 

2. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa , po zasięgnięciu opinii Rady Parku, może 
zezwolić na odstąpienie od zakazu wymienionego w ust. 
1 pkt 10. 

3. Dyrektor Parku, po zasięgnięciu opinii Rady Parku, 
może zezwolić na odstąpienie od zakazu wymienionego 
w ust. 1 pkt 13. 

§ 10. 1. Na obszarze Parku dyrektor Parku może udzie
lać zezwoleń na: 

1) zbiór i wynoszen ie z terenu Parku owoców, nasion 
drzew i krzewów, ziół leczniczych i innych okazów 
przyrodniczych w celach naukowych, 

2) łowienie, zabijanie i wynoszenie z terenu Parku w celach 
naukowych pojedynczych okazów zwierząt dziko żyją
cych. 
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2. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody, może udzielać zezwoleń na: 

1) zmniejszenie stanu liczbowego określonego gatunku 
zwierząt. gdy jest to konieczne ze względu na realizację 
celów ochrClllY przyrody, 

2) pozyskanie w celach naukowych większej ilości okazów 
lub materiałów, o których mowa w ust. 1. 

§ 11. 1. Poruszanie się osób na obszarach Parku ob
jętych ochroną ścisłą i częściową może odbywać się tylko 
w sposób ustalony przez dyrektora Parku, w porozumieniu 
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z terenowymi organami administracji państwowej o właś
ciwości szczególnej do spraw ochrony przyrody oraz turys
tyki stopnia wojewódzkiego i po zasięgnięciu opinii Rady 
Parku, 

2. Dyrektor Parku po zasięgnięciu opinii Rady Parku, 
w porozumieniu z terenowym organem administracji państ
wowej o właściwości szczególnej do spraw ochrony przyro
dy stopnia wojewódzkiego, określi sposób zwiedzania Parką 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 22 marca 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej 
przedsiębiorstw państwowych. 

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 27 grudnia 1989 r. 
o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 
państwowych (Dz. U. Nr 74, poz. 437) ogłasza się w załącz
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy 
z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsię
biorstw państwowych (Dz. U. Nr 3, poz. 10), z uwzględnie
niem zmian wprowadzonych: 
1) ustawą z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy 

o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwo
wych (Dz. U. Nr 74, poz. 437). 

2) ustawą z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy 
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 17, 
poz. 99) 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej 
numeracji rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwiesz
czenia jednolity tekst nie obejmuje następujących prze
pisów: 

1) art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. 
o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwo
wych (Dz. U. Nr 3, poz. 10) w brzmieniu: 

"Art. 26. W ustawie z dnia 29 czerwca 1983 r. o popra
wie gospodarki przedsiębiorstwa państwowe
go oraz o jego upadłości (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, 
poz. 4~) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

«5. Projekt programu, o którym mowa w 
ust. 1, podlega zatwierdzeniu również 
przez organ reprezentujący Skarb Państwa, 
gdy zysk po jego opodatkowaniu nie wy
starcza na uiszczenie dywidendy w rozu
mieniu przepisów ustawy o gospodarce 
finansowej przedsiębiorstw państwo
wych.», 

2) wart. 25 wyrazy «część funduszu sta
tutowego przedsiębiorstwa finansują
cego jego środki trwałe» zastępuje się 

wyrazami «fundusz założycielski». 

Art. 27. 1. Traci moc ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. 
o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 
państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz.44, 
Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226, z 1987 r. Nr 
33, poz. 181 oraz z 1988 r. Nr 24, poz.167 
i Nr 34, poz. 254). 

2. Utrzymuje się w mocy przepisy wydane na 
podstawie art. 4 ust. 3 i art. 41 ust.3 ustawy 
wymienionej w ust. 1 do czasu wydania 
nowych na podstawie niniejszej ustawy, nie 
dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1989 r., 
oraz na podstawie art. 30 ust. 4 i art. 34 
ustawy wymienionej w ust. 1 do czasu 
odmiennego uregulowania. 

Art. 28. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r."; 

2) art. 2 i 4 ustawy z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie 
ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw pańs
twowych (Dz. U. Nr 74, poz. 437) w brzmieniu: 

"Art. 2. Przewidziany wart. 27 ust. 2 ustawy, o której 
mowa wart. 1, termin obowiązywania dotych
czasowych przepisów wykonawczych przedłu
ża się do dnia 31 grudnia 1990 r." 

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1990 r., z tym że postanowienia art. 1 pkt 1 lit. 
b). pkt 2, 4 i 9 obowiązują od dnia 1 stycznia 
1989 r."; 

3) art. 9 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy 
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 17, 
poz. 99) w brzmieniu: 

"Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia" . 

Minister Finansów: w z. M . Dąbrowski 




