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ści 5%, pobiera bank spółdzielczy .
zuje na rachunek Agencji .

2.
wejścia

Należności

1441

po dniu

3) dotychczasowe ust. 3 i 4

Art. 56. 1. Sprzedaż nieruchomości
kandydatowi
ustalonemu na nabywcę w myśl dotychczasowych przepisów następuje na warunkach niniejszej ustawy.
2. Nieruchomość , co do której toczy się postępowanie
w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie na
rzecz Skarbu Państwa , nie może być sprzedana przed zakoń
czeniem postępowania .
Art. 57. W sprawach wszczętych, dotyczących ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości Państwowego
Funduszu Ziemi oraz przekazywania nieruchomości w zarząd
lub użytkowanie, nie zakończonych przed dniem wejścia
w życie ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Postępowanie administracyjne w tych sprawach umarza się.
Art . 58. W ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży
Funduszu Ziemi oraz uporząd
kowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem
reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 348 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się
następujące zmiany:
nieruchomości Państwowego

1)

2)

tytuł

ustawy otrzymuje brzmienie: "o uporządkowaniu
niektórych spraw zw i ązanych z przeprowadzeniem refo..rmy rolnej i osadnictwa rolnego",
skreśla się rozdziały

2) dodaje się nowy ust. 3 w brzm ien iu :
,,3. Przejęte nieruchomości przekazuje się na rzecz
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa . ",

te bank przeka-

Należności za sprzedane nieruchomości
w życie ustawy pobiera Agencja .

Poz. 464 i 465

otrzymują

oznaczenie ust. 4 i 5.

Art. 62. W ustawie z dnia 25 w rz eśnia 1981 r. o przed (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80,
Nr 75, poz. 329 i Nr 101 , poz. 444) wart. 49 wprowadza się
następujące zmiany:

siębiorstwach państwowych

1) w ust. 1 skreśla się kropkę po zdaniu pierwszym i dodaje
wyrazy "lub Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa" ,
po zdaniu drugim skreśla się kropkę i dodaje wyrazy
"chyba że przepisy szczególne stanow i ą inaczej ",
2) ust. 2 i 3

skreśla się .

Art. 63. 1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy
o uregulowaniu własności gospodarst w rol nych (Dz. U. Nr
11, poz. 81) wart. 8 skreśla się § 4.
2. Do ostatecznych decyzji wydanych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 26 październ ik a 1971 r. o uregulo waniu własności gospodarstw rolnych ( Dz. U. Nr 27, poz.
250 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) nie stosuje się przepisów
Kodeksu postępowania admin istracyj nego dotyczących
wznowienia postępowania , stw ierdzenia nieważności
i uchylenia lub zm iany decyzj i.
3. Postępowanie administracyjne toczące się w sprawach , o których mowa w ust. 2, pod lega umorzeniu .

1 i 2.

Art. 59. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252,
z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11 , poz. 81 , Nr 19, poz.
147, Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr
22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 1990 r. Nr 34, poz.
198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464) skreśla się art. 276.
Art. 60. W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale
zadań i kompetencj i określonych w ustawach szczególnych
pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198, Nr 43,
poz. 253 i Nr 87, poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425)
wart. 3 skreśla się pkt 2.

Art. 64. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz.
1 94) wart. 64 w ust. 1 w pkt 1 po wyraz ie " grunty" dodaje się
wyraz " nierolne".
Art. 65. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo
(Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150 i Nr 94, poz.
421) wart. 3 w ust. 1 w pkt 9 po wyrazie " Państwa " dodaje
się wyrazy " o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej".
budżetowe

Art. 66. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U.
z 1991 r. Nr 30, poz. 127 i Nr 103, poz. 446) wprowadza się
następujące zmiany:
1) wart . 2 w ust. 1 kropkę za stę puje s i ę przecinkiem
i dodaje wyrazy " o ile przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.",

Art. 61. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz.
24, Nr 45, poz. 199, Nr 103, poz. 448 i Nr 104, poz. 450)
wprowadza się następujące zmiany:

2) wart. 61 w ust. 1 po wyrazi e " przyznać" dodaje się
wyrazy " z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ".

wart. 58:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Przejęcie nieruchomości i ustalenie odpłatności na stępuje w drodze decyzji rejonowego organu administracji rządowej . ",

Art. 67. Ustawa wchodzi w
1992 r. , z tym że art. 64 wchodzi w

życie
ży c ie

z dniem 1 stycznia
z dniem ogłoszenia .

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L.

Wałęsa
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dn ia 20 listopada 1991 r.
w sprawie

wysokości opłaty ryczałtowej

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 września
1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne
(Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się , co następuje :

§ 1.

Opłata ryczałtowa

tysiące dwieście złotych .

za leki podstawowe.

§ 2. Rozporządzenie wchodz i w życie z dniem ogło szenia .

za lek podstawowy wynosi trzy
Prezes Rady M inistrów: J. K. Bielecki

