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Art. 27. Do czasu utworzenia ogólnopolskiej repre zentacji gmin na podstawie odrębnych przepisów, uprawnienia w zakresie dotyczącym projektu budżetu państwa na
1991 r. przysługują Krajowemu Sejmikowi Samorządu Terytorialnego, powołanemu w dniu 28 września 1990 r. w Poznaniu.

Art. 29. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1991 r., z tym że do opracowania budżetów gmin na 1991 r.
stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Art. 28. Rada Ministrówwterminiedodnia31 sierpnia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski

1991 r. przedstawi Sejmowi projekt ustawowego uregulowania dochodów i gospodarki finansowej gmin .
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z dnia 12 grudnia 1990 r.

w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.
Na podstawie art. 1064 Kodeksu cywilnego zarządza się,
się

następuje :

co

1)

§ 1. Spadkobierca ma przygotowanie zawodowe do
prowadzenia produkcji rolnej, uprawniające do dziedziczenia
z ustawy gospodarstwa rolnego, jeżeli:
1)

lub średnią szkołę rolniczą albo
szkołę ekonomiczną o specjalności przydatnej do prowadzenia produkcji rolnej,

2)

ukończył szkołę wyższą o kierunku rolniczym lub ekonomicznym, jeżeli kierunek ukończonych studiów daje
przygotowanie do prowadzenia produkcji rolnej,
uzyskał przygotowanie zawodowe do pracy w rolnictwie w drodze doskonalenia zawodowego prowadzonego przez uprawnione do tego zakłady pracy, jednostki
organizacyjne i inne osoby prawne lub fizyczne,

4)

wykaże się stałą pracą
średnio

w gospodarstwie rolnym bezpoprzy produkcji rolnej przez okres co najmniej

roku.

§ 2. Pobieranie nauki zawodu lub uczęszczanie do szkow tym do szkoły wyższej, uprawnia spadkobiercę do
dziedziczenia gospodarstwa rolnego, jeżeli nie miał stałego
zatrudnienia lub innego stałego źródła <;łochodów.

osiągnęli

uważa

kobiety 60 lat. a mężczyźni 65 lat i nie
pracy, która stanowiłaby dla nich głów
utrzymania, lub

wiek -

wykonują stałej

ne

źródło

2) zostali zaliczeni do Ilub II grupy inwalidów w trybie i na
zasadach określonych w przepisach o powszechnym
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin .

ukończył zasadniczą

3)

§ 3. 1. Spadkobierców gospodarstwa rolnego
za trwale niezdolnych do pracy, jeżeli:

2. Jeżeli spadkobierca gospodarstwa rolnego nie może
poddany badaniu przez komisję lekarską do spraw
inwalidztwa i zatrudnienia albo komisja ta nie może ustalić
daty powstania inwalidztwa ze względu na długi upływ
czasu między otwarciem spadku a badaniem lekarskim, fakt
trwałej niezdolności do pracy może również ustalić sąd.
być

§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28
listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz. U.
z 1983 r. Nr 19, poz. 86, z 1988 r. Nr 10, poz. 73 i Nr 29, poz.
202 oraz z 1989 r. Nr 23, poz. 122).

ły,

§ 5.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło-

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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z dnia 13 grudnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie \tV

-

sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego zarządza się, co

następuje :

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia
1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne
(Dz. U. Nr 20, poz. 73, z 1987 r. Nr 2, poz. 11 i z 1989 r. Nr 63,
poz. 381) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Wpis stosunkowy wynosi:
1) przy wartości przedmiotu sporu do 5000000 zł
włącznie - 2%, nie mniej jednak niż 20000 zł,
2) przy wartości przedmiotu sporu ponad
5000000 zł do 1O000 000 zł włącz n ie - 1,5%,
nie mniej jednak niż 100000 zł.

