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2. Do czasu wydania decyzji w sprawach, w ,których 
został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, zachowują 
moc dotychczasowe uprawn ienia do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej . . 

Art . 4 . Minister Przemysłu i Handlu ogłosi w Dzienniku 
Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. 
o działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zmian wyni
kających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania 

jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji ar
tykułów, ustępów i punktów oraz porządku alfabetycznego 
liter. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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USTAW'A 

z dnia 16 pai!dziernika 1991 r. 

o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa. 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. Nr 30, poz. 179 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422) wart. 90: 

1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1; 

2) dodaje się ust. 2- 5 w brzmieniu : 

,;2. Właściciele domów jednorodzinnych, domów mie
szkalno-pensjonatowych i lokali mieszkalnych sta
nowiących odrębne nieruchomości mają prawo do 
zamieszkania w swych domach i lokalach opróż
nionych w całości lub części . 

3. Właścicielowi domu wielomieszkaniowego przysłu
guje prawo zamieszkania w opróżnionym lokalu 
mieszkalnym w tym domu. 

4. W razie opróżnienia samodzielnego lokalu w domu, 
o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz lokalu mieszkal
nego stanowiącego odrębną nieruchomość, właś
cicielowi przysługuje prawo oddania go w najem 
bądź bezpłatne używanie . 

5. Jeżeli w terminie 3 miesięcy właściciel nie skorzysta 
bez uzasadnionych przyczyn z prawa, o którym 
mowa w ust. 4, Minister Spraw Wewnętrznych lub 
podległy mu organ może dokonać przydziału opróż
nionego lokalu ." 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie 
Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180 i z 1991 r. Nr 94, 
poz. 422 ) wart. 77: 

1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1; 

2) dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu : 
,,2. Właściciele domów jednorodzinnych, domów mie

szkalno-pensjonatowych i lokali mieszkalnych sta
nowiących odrębne nieruchomości mają prawo do 
zamieszkania w swych domach i lokalach opróż
nionych w całości lub części. 

3. Właścicielowi domu wielomieszkaniowego przysłu 
guje prawo zamieszkania w opróżnionym lokalu 
mieszkalnym w tym domu. 

4. W razie opróżnienia samodzielnego lokalu w domu, 
o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz lokalu mieszkal
nego stanowiącego odrębną nieruchomość, właś
cicielowi przysługuje prawo oddania go w najem 
bądź bezpłatne używanie . 

5. Jeżeli w terminie 3 miesięcy właściciel nie skorzysta 
bez uzasadnionych przyczyn z prawa, o którym 
mowa w ust. 4, Minister Spraw Wewnętrznych lub 
pod legły mu organ może dokonać przydziału opróż
nionego lokalu." 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 19 października 1991 r. 

o zmianie ustawy o kolejach i ustawy - Prawo przewozowe. 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
art. 8 otrzymuje brzmienie: 

" A rt. 8. Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Państwowe
go " Polskie Koleje Państwowe", po zasięgnięciu 
opini i właściwego wojewody, może zarządzić lik
widację i rozbiórkę nieczynnych linii kolei użytku 
publicznego lub ich części . " 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo 
przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272) wart. 8 w ust. 1: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) przewoźnika - w razie klęsk i żywiołowej , przerwy 
w eksploatacji, szczególnych trudności spowodo
wanych przez klienta, przyczyn ekonomicznych, jak 
również z uwagi na bezpieczeństwo ruchu, za 




