-

Dziennik Ustaw Nr 105

1414
tarnych zachowują
1997 ;.,

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu :
,,4. Zasady udzielania koncesji, o których mowa w ust.
1 pkt 4, 8 i 8a, określają przepisy o środkach
farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym ."
Ar.t. 72. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179) wprowadza się
następujące zmiany:
1) wart. 7 w ust. 2 w pkt 7 wyrazy "wyrażanie zgody"
zastępuje się wyrazami "wydawanie opinii";
2) wart. 29 w pkt 5 wyrazy "wyraża zgodę" zastępuje się
wyrazami "wydaje opinię" .
Rozdział

Przepisy

9

przejściowe

Art. 73. Wydane przed dniem

i

końcowe

wejścia

w

życie

ustawy:

Poz. 452, 453 i 454
swoją ważność

do dnia 31 grudnia

2) koncesje na prowadzenie aptek zachowują
ność do dnia 31 grudnia 1992 r.

swoją waż

Art. 74. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie pozostają w mocy przepisy dotychczasowe, o ile nie są z nią sprzeczne, nie dłużej jednak niż
przez okres 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 75. Traci moc ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r.
o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3, poz. 19, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 8, poz. 27 i Nr 94,
poz. 422).
3

miesię
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Art. 76. Ustawa wchodzi w
cy od dnia ogłoszenia.

1) certyfikaty rejestracyjne i zezwolenia na produkcję
środków farmaceutycznych
bądź artykułów sani-

życie

po

upływie

453
USTAWA
z dnia 18

października

o zmianie ustawy o

1991 r.

Służbie Więziennej.

Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie
(Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422) wart. 31 :

2. Funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie
posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu stałego
pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej .",

Więziennej

1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo do lokalu
mieszkalnego w miejscowości, w której stale pełni
służbę, lub w miejscowości pobliskiej. z uwzględ
nieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień
wynikających z przepisów odrębnych, na zasadach
i według norm określonych przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2) w ust. 4 wyrazy "wysokość i zasady wypłaty równoważ
nika pieniężnego w razie braku mieszkania funkcyjnego"
zastępuje się wyrazami "wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłaty równoważnika pienięż
nego, o którym mowa w ust. 2" .
Art. 2. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia .
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454
USTAWA
z dnia 18

października

1991 r.

o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dob-

rym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego
w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogloszenia .
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