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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 27 czerwca 1990 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą ludową a Króles
twem Belgii o informacji prawnej, podpisanej w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 
11 ust. 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Królestwem Belgii o informacji prawnej, podpisanej w Bru
kseli dnia 17 grudnia 1986 r., dokonana została przewidziana 

w tym artykule wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. 
W związku tym powyższa umowa wchodzi w życ i e dnia 
8 lipca 1990 r. 

M inister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 lipca 1990 r. 

w sprawie szczególnego trybu likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla 
Brunatnego. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. 
o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty 
Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Rozporządzenie określa szczególny tryb likwidacji 
Wspólnoty Węgla Kamiennego oraz Wspólnoty Energetyki 
i Węgla Brunatnego, zwanych dalej "Wspólnotami" . 

§ 2. 1. likwidator Wspólnot poza planami finansowy
mi likwidacji sporządza plany zaspokojenia zobowiązań 
Wspólnot, określające sposób ich realizacji . 

2. Plany zaspokojenia zobowiązań Wspólnot mogą 
przewidywać wygaśnięcie zobowiązań w drodze przejęcia 
ich przez jednostki organizacyjne wskazane przez likwidatora 
za zgodą wierzycieli. Przejęcie zobowiązań może nastąpić 
w drodze zawarcia odpowiednich umów. 

§ 3. 1. Po sporządzeniu planów, o których mowa 
w § 2 ust. 1, likwidator Wspólnot ustala czy i jakie ich 
składniki majątkowe mogą być przekazane na wyposażenie 
jednostek organizacyjnych powołanych w celu wykonywa
nia zadań , o których mowa wart. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamien
nego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz 
o zmian ie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 14, poz. 89), przed 
dniem zakończenia likwidacji Wspólnot, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Ustaleń , o których mowa w ust. 1, likwidator dokonu
je po stwierdzeniu, że w razie przekazania składników mająt

kowych, określonych w ust. 1, pozostałe składniki Wspólnot 
wystarczą do pokrycia ich zobowiązań w całości, a w przypa 
dku składników majątkowych likwidowanej Wspólnoty Ene
rgetyki i Węgla Brunatnego, po stwierdzeniu, że ich przeka 
zanie nie zakłóci procesu dysponowania mocą urządzeń 
energetycznych . 

3. W razie stwierdzenia, że z~chodzą warunki przekaza
nia składników majątkowych Wspólnot, o których mowa 
w ust. 2, likwidator Wspólnot przekazuje składniki mająt
kowe na wyposażenie jednostek organizacyjnych, o których 
mowa w ust. 1. 

§ 4. Plany zaspokojenia zobow iązań Wspólnot mogą 
przewidywać przejęcie przez jednostki organizacyjne, o któ 
rych mowa w § 3 ust. 1, należności oraz praw Wspólnot. 
Przejęcie następuje w drodze zawarcia odpowiednich umów. 

§ 5. Majątek Wspólnot pozostały po zakończeniu ich 
likwidacji przechodzi na własność Skarbu Państwa . 

§ 6. W zakresie nie uregulowanym rozporządzeniem do 
likwidacji Wspólnot stosuje się przepisy o trybie likwidacji 
przedsiębiorstw państwowych. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 


