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3. Ostateczne decyzje, o których mowa w § 34 
ust. 1, wydane w stosunku do poborowych 
odbywających służbę zastępczą wójt lub bur
mist rz (prezydent miasta) przesyła wojewo
dzie właściwemu ze względu na siedzibę 

organu, który wydał decyzję . Postępowanie 

wojewodów związane z wykonywaniem tych 
decyzji określają odrębne przepisy." ; 

31) w § 42 w ust. 2 skreśla się wyrazy " ust. 1 ". 

§ 2. 1. Postępowanie w sprawach, o których mowa 
w § 1 rozporządzenia wynienionego w § 1, nie zakończone 
ostateczną decyzją do dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia , jest prowadzone w dalszym ciągu na zasa 
dach określonych w rozporządzeniu wskazanym w § 1, 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym roz
porządzeniem . 

Poz. 280, 281 i 282 

2. Ostateczne decyzje wydane na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zachowują moc obowiązującą . 

§ 3. Minister Obrony Narodowej ogłosi w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolit'ej Polskiej jednolity tekst rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie 
udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz 
uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli 
rodzin, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów 
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z za
stosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, paragrafów, 
ustępów i punktów oraz porządku alfabetycznego liter. 

§ 4. Rozporządzen i e wchodzi w życie po upływie sied
miu dni od dnia ogłoszenia. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 lipca 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, 
organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych oraz 

drogowej służby liniowej. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 24 pkt 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, 
poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 
i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grud 
nia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania General 
nej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania 
dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im pod
ległych oraz drogowej służby liniowej (Dz. U. z 1986 r. Nr 1, 
poz. 2 i z 1991 r. Nr 33, poz. 138) po § 21 dodaje się § 21 a 
w brzmieniu : 

,,§ 21 a. Jednostki dróg publicznych, z wyłączeniem rejonów 
dróg publicznych, podległe do dn ia 4 maja 1991 r. 
dyrekcjom okręgowym dróg publicznych działają 

również po tym dniu na zasadach i w trybie obowią
zujących do dnia 4 maja 1991 r., do czasu ich wpisu 
do rejestru przedsiębiorstw państwowych lub rejest
ru handlowego, w zależności od przekształcenia . " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 4 maja' 1991 r. 
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z dnia 16 lipca 1991 r. 

w sprawie przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw 
rolnych na wniosek właścicieli uprawnionych do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników. 

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. 
Nr 7, poz. 24 i Nr 45, poz. 199) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb 
postępowania w sprawach przewidzianych wart. 58 ust. 
1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz 
nym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 45, poz. 
199), zwanej dalej "ustawą". 

§ 2. 1. We wniosku o przejęcie nieruchomości na włas
ność Skarbu Państwa właściciel powinien oznaczyć tę nieru
chomość, podając położenie, numery ewidencyjne i powie
rzchnię działki lub działek, które mają być przejęte. 

2. Do wniosku należy dołączyć : 

1) dowód własności , a jeżeli dla nieruchomości jest urzą
dzona księga wieczysta - aktualny wyciąg z tej księgi, 

2) odpis ostatecznej decyzji ustalającej prawo do emerytu
ry lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników, 

3) oświadczenie, że nie zawarto umowy z następcą według 
art. 84 ustawy, dotyczącej gospodarstwa rolnego, 
w skład którego wchodzi nieruchomość wskazana we 
wniosku, 

4) oświadczenie o zobowiązaniach związanych z prowa
dzeniem gospodarstwa rolnego i ich wartości pienięż
nej . 

.. 




