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Art. 113. Zakład przekazuje Kasie środki rzeczowe 
w zakresie niezbędnym do re~lizacji zadań, z uwzględnieniem 
potrzeb obu instytucji. Szczegółowe zasady i tryb przeka
zywania określają Ministrowie Pracy i Polityki Socjalnej oraz 
Rolnictwa i Gospodarki Źywnościowej . 

Art. 114. Właściwe terenowe organy rządowej admini
stracji ogólnej i organy samorządu terytorialnego są obo
wiązane udzielić, w miarę swoich możliwości , niezbędnej 
pomocy w tworzeniu oddziałów regionalnych i placówek 
terenowych Kasy. 

Art. 115. Do czasu utworzenia oddziału regionalnego 
Kasy właściwy miejscowo oddział Zakładu , z upoważnienia 
Prezesa Kasy, przyznaje, wypłaca i rozlicza świadczenia 
pieniężne z ubezpieczenia. Przepis art. 62 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio 

Art. 116. 1. Na obszarze nie objętym działaniem od
powiedniej placówki terenowej Kasy, do czasu utworzenia 
takiej placówki, właściwy miejscowo wójt, z upoważnien ia 
Prezesa Kasy: 

1) wydaje decyzje w sprawach określonych wart. 36 ust. 
1 pkt 1 i 2, 

2) dokonuje czynności przewidzianych dla Kasy, wynika
jących z art. 37 ust. 1, art. 41, 42 i 45, 

3) przyjmuje wnioski o przyznanie świadczeń pieniężnych 
z ubezpieczenia oraz stwierdza okoliczności mające 
wpływ na ustalenie prawa do tych świadczeń i ich 
wysokość, 

4) rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych 
i w sprawach nie budzących wątpliwości wypłaca 
te świadczenia, rozliczając je z pobranymi składka
mi. 

2. Zadania określone w ust. 1 są zadaniami zleconymi . 
Prezes Kasy zapewnia odpowiednie środki finansowe na ich 
wykonywanie; rozliczenie z tego tytułu następuje łącznie 
z rozliczeniem pobranych składek. 

Art. 117. Umowy dzierżawy, zawarte stosownie do art. 
2 pkt 6 lit. b) ustawy powołanej wart. 122, podlegają 
rejestracji w ewidencji gruntów i budynków. Zgłoszenia 
umowy do ewidencji dokonuje wójt gminy, w której spo
rządzono umowę. 

Art. 118. 1. Osobie, której przysługuje prawo użytko
wania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa 
rolnego Państwu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej 
wniosek przyznaje się nieodpłatnie własność tej działki. 
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2. Osobie, której przysługuje prawo do bezpłat
nego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gos
podarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Pańs
twu, w myśl dotychczasowych przepisów, na jej wnio
sek przyznaje się nieodpłatnie własność działki obejmu
jącej budynki, w których znajdują się ten lokal i te pomiesz
czenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych 
budynków. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli działka 
nie jest przedmiotem własnośc i Skarbu Państwa lub gminy 
albo jeżeli przyznanie własności naruszałoby prawa osób 
trzecich do działki lub budynków, o których mowa w tych 
przepisach. 

4. Decyzje w sprawach określonych w ust. 1 i 2 wydaje 
organ właściwy do sprzedaży nieruchomości Państwowego 
Funduszu Ziemi. 

5. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ust. 
1 i 2 nie ma wpływu na wysokość emerytury i renty. 

Art. 119. 1. Skutki prawne umowy o nieodpłatne 
przekazanie gospodarstwa rolnego następcy, zawartej 
w myśl dotychczasowych przepisów, ustala się według tych 
przepisów. 

2. Na żądanie rolnika, który nieodpłatnie przekazał gos
podarstwo rolne następcy przed wejściem w życie usta
wy, sąd, po rozważeniu interesów stron zgodnie z zasa
dami współżycia społecznego, może rozwiązać umowę, 
jeżeli zachodzi jedna z przyczyn określonych wart. 89 pkt 
1-3. 

Art. 120. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych do ustawy stosuje się odpowiednio przepisy dotych
czasowe, jeżeli nie są sprze.czne z ustawą. 

Art. 121. Przepis art. 13 1 ustawy powołanej wart. 93 
niniejszej ustawy, w brzmieniu ustalonym w tym artykule, 
stosuje się do spraw wszczętych po wejściu w życie ustawy. 
Do spraw wcześniejszych stosuje się zasady dotychczasowe. 

Art. 122. Traci moc ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych 
i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 i Nr 35, 
poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90 i Nr 34, poz. 198). 

Art. 123. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r., z wyjątkięm art. 61 ust. 2, który wchodzi w życie 
z dniem 1 czerwca 1991 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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USTAWA' 

z dnia 21 grudnia 1990 r. 

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Pań 

stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49 i z 
1989 r. Nr 35, poz. 192) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) wart. 10: 
a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "miast i gmin, miast oraz 

dzielnic w miastach podzielonych na dzielnice" skre
śla się, 
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b) w ust. 2wyrazy "Ministrem Administracji i Gospoda
rki Przestrzennej" zastępuje się wyrazami "Minist
rem-Szefem Urzędu Rady Ministrów"; 

2) wart. 13 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "socjalistycznego 
państwa" skreśla się; 

3) wart. 16: 
a) w ust. 1 wyra."y "wojewódzkiej radzie narodowej" 

zastępuje się wyrazem "wojewodzie", 
b) w ust. 2 wyrazy "terenowymi organami administracji 

państwowej" zastępuje się wyrazami "organami wy
konawczymi gmin"; 

4) wart. 18 w ust. 1 wyraz "Komunikacji" zastępuje się 
wyrazami "Transportu i Gospodarki Morskiej"; 
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5) wart. 20 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "Służby Bezpieczeńst
wa i Milicji Obywatelskiej " zastępuje się wyrazami 
"Urzędu Ochrony Państwa i Policji "; 

6) wart. 21 po wyrazie "śledczych"przecinek oraz wyrazy 
"ośrodków przystosowania społecznego" skreśla się; 

7) w art. 30 w ust. 2 wyrazy "terenowy organ administracji 
państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódz
kiego" zastępuje się wyrazem "wojewodę"; 

8) w art. 41 wyrazy "stosuje się po upływie pięciu lat od 
dnia wejścia jej w życie" zastępuje się wyrazami " wcho
dzi w życie z dniem 1 września 1995 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 18 stycznia 1991 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniającym roz
porządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej i Dziennika Urzędowegó Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 
1991 r, pobierania ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 91, 
poz. 539) prostuje się następujący błąd: 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia po poz. 87.03 powinna 
być zamieszczona uwaga w brzmieniu: 

"Uwaga. Stawki celne na towary określone kodem HS 
8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 
8703.32, 8703.33 i 8703.90 przyjmują na czas zawie
szenia wysokości podane w tabel i, z tym że wysokość cła 
w złotych nie może być niższa niż równowartość 350 
USD według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski." 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 

Pojedyncze' egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61·73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980-1989, 

- w księgarni sądowej (gmach Sądó~, al. $wierczewskiego 127, tel. 20·03-71 w. 377), w księgarniach: im. Stefana Żeromskiego, al. gen, K, $wierczewskiego 
119/123 (tel. 20-46·28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz 
z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5), Bielsku- Białej 
(ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiello,ńska 3), Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (pl. Wiosny Ludów 3/4) Lesznie Wlkp, (pl. Kościuszki 4), 
Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 5), Płocku (ul. Kolegialna 
15), Przemyślu (ul. Rynek 26) , Radomiu (ul. Żeromskiego 53), Sieradzu (ul. XX-Lecia PL 2), Skierniewicach (ul. 22 Lipca 6) , Suwałkach (ul. Lenina 13), 

, Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 ), Bielsku- Białej (ul. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie), Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8), Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35) , Elblągu (ul. Trybunalska.25), Gdańsku (ul. 
Gen. K. $wierczewskiego 30), Gdyni (pl. Konstytucji 3), Gliwicach (ul. Powstańców 23), Gorzowie Wlkp, (ul. Mieszka I 33) , Jeleniej Górze (ul, Wojska 
Polskiego 56), Kaliszu (al. Wolności 13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26), Koninie (ul. Energetyka 5) , Koszalinie (ul. Alfreda 
Lampego 34), Krakowie (ul. Przy Rondzie 7), Legnicy (ul. Złotoryjska 29), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76) , Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5) , Nowym 
Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 44) , Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul~Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1a), 
Radomiu (ul. Nowotki 10), Rzeszowie ' (pl. Gwardii Ludowej 3) , Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42), $widnicy (pl. 
Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29), Toruniu (ul. Fosa Staromiejska) , Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze 
(pl. Słowiański 1). 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/11,00-979 Warszawa P-1. 

Reklamecje z powodu niedorfCZenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69(71, 
00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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