
Dziennik Ustaw Nr 20 

Odcinek dla posiadacza rachunku 

MKK C 0000001 

zł .. ... .. .. .. . .. .. .. . ... ... . . .. . 

Słownie złotych 

Posiadacz rachunku 

Do wpłaty 
na rachunek 

m.p. 
MANDAT KARNY 

Na podstawie art. 66 Kodeksu postępowania w spra 
wach o wykroczenia ukarano grzywną w drodze 
mandatu karnego 
Ob .. . ..... . .......... . ................. ... . .... ..... ......... . 

dnia ...... 19 .. . ... .. . r. 
za ......... ... .......... .. ..... ...... ................... ...... ...... .. .. . 

POUCZENIE 
1. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu. Organ 
nakładający mandat obowiązany jest wówczas zlożyć w kolegium do 
spraw wykroczeń wniosek o ukaranie (art. 66 § 2 powołanego wyżej 
kodeksu). 
2. Przyjmując mandat sprawca obowiązanv jest w terminie 7 dni 
wpłacić grzywnę w placówce pocztowej na rachunek bankowy urzędu. 
wyszczególniony na odwrocie przekazu. lub w kasie tego urzędu. 
Koszty uiszczenia grzywny ponosi ukarany (§ 7 ust. 3 rozporządzenia 
MSW z dnia 5 marca 1991 r.) .... .... ............ . 

3. Nie uiszczona w tenninie grzywna. nałożona mandatem karnym 
przyjętym przez sprawcę za pokwitowaniem odbioru. zostanie ściąg
nięta w drodze egzekucji administracyjnej wraz z kosztami (§ 9 roz
porządzenia MSW). 
4. Nieuiszczenie grzywny nalożonej mandatem karnym zaocznie trak
towane będzie jako odmowa przyjęcia mandatu ze skutkami wymienio
nymi w ust. 1. 
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Odcinek dla poczty 

MKK C 0000001 

zł ... .. . . . .. . .. .. . . . .... . .. .. .. . 

Słownie złotych 

Posiadacz rachunku 

Do wpłaty 
na rachunek 

Op/atę za nadanie przekazu 
i przesłanie powiadomienia 
uiszcza wp/acający 

podpis przyjmującego 
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Poz. 87 i 88 

Odcinek dla wpłacającego 

MKK C 0000001 

zł .. ......... . ...... ... ... .. . .. .. ... . 

Słownie złoty<:h 

Posiadacz rachunku 

Do wpłaty 
na rachunek 

Op/atę za nadanie przekazu 
i przesłanie powiadomienia 
uiszcza wp/acający 

podpis przyjmującego 

UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 20 lutego 1991 r. 

w sprawie wykładni art. 16 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego 
Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej 

i osadnictwa rolnego. .... 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie: 

przewodniczący: L. Łukaszuk - wiceprezes Trybunału 
Konstytucyjnego, 

sędziowie: C. Bakalarski, T. Dybowski, K. Działocha, A. 
Filcek (sprawozdawca), W. Łączkowski, M. Łabor-Soroka 
(sprawozdawca), R. Orzechowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20 lutego 1991 r. 
w trybie art. 11 a ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybuna -

le Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98, z 1987 r. Nr 21, 
poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 73, poz. 436, z 1990 r. 
Nr 3, poz. 16, Nr 6, poz. 35 i Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 
7, poz. 24) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o ustale
nie powszechnie obowiązującej wykładni art. 16 ustawy 
z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państ
wowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych 
spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osa
dnictwa rolnego (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 348 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198) przez wyjaśnienie: 

-



-
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1) czy w świetle art. 16 wymienionej ustawy o przejęciu na 
własność Państwa nieruchomości rolnych i leśnych 
decydują wyłącznie przesłanki wymienione w powoła
nym przepisie, a więc: a) objęcie nieruchomości we 
władanie Państwa do dnia wejścia w życie ustawy, czyli 
do dnia 5 kwietnia 1958 r., oraz b) pozostawanie tych 
nieruchomości nadal we władaniu Państwa lub przeka
zanie ich przez Państwo-w użytkowanie innym osobom 
fizycznym lub prawnym bez względu na okoliczności, 
w jakich doszło do objęcia nieruchomości przez Państ
wo, 

2) czy też dyspozycją tego przepisu nie są i nie były objęte 
sytuacje, kiedy właściciel dawał wyraz odzyskania swej 
nieruchomości bądź z przyczyn obiektywnych od siebie 
niezależnych nie miał możliwości dochodzenia swoich 
praw, 

u st a I ił: 

W świetle art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. 
o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi 
oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z prze
prowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 58, poz. 348 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
o przejęciu na własność Państwa nieruchomości rolnych 

i leśnych (z wyjątkiem określonych wart. 16 ust. 2 ustawy) 
decydują wyłącznie przesłanki wymienione w powołanym 
przepisie, a mianowicie: 
a) objęcie nieruchomości we władanie Państwa do dnia 

wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 5 kwietnia 1958 r., 
oraz 

b) pozostawanie tych nieruchomości nadal we władaniu 
Państwa lub przekazanie ich w użytkowanie innym 
osobom fizycznym lub prawnym 

- bez względu na okoliczności, w jakich doszło do objęcia 
nieruchomości przez Państwo. Przejęciu na własność Państ
wa podlegają także te nieruchomości, których właściciele do 
dnia 5 kwietnia 1958 r. dawali wyraz woli odzyskania swej 
nieruchomości bądź z przyczyn obiektywnych od sie
bie niezależnych nie mieli możliwości dochodzenia swoich 
praw. 

Przewodniczący;' L. Łukaszuk 
Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego 

Sędziowie: C. Bakalarski, T. Dybowski, K. Dzialocha, A. 
Filcek, W. Łączkowski, M. Łabor-Soroka, R. Orze
chowski 

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 1980-1990, 

- w księgarni sądowej (gmach Sądów, al. Swierczewskiego 127, tel. 20-03-71 w. 377) , w księgarniach : im. Stefana Żeromskiego, aLgen. K. Swierczewskiego 
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 1990; . 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z roku 1990: 

- w punktach sprzedaży znąjdujących się w urz,dach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41) , Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5), Bielsku - Białej 

(ul. Miczurina 2a) , Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3) , Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (ul. Basztowa 22) , Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Lesznie Wlkp. 
(pl. Kościuszki 4), Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a), 
Płocku (ul. Kolegialna 15), Przemyślu (ul. Rynek 26) , Radomilt(ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (ul. XX-Lecia PL 2), Skierniewicach (ul. Konstytucj i 3 Maja 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. Swierczewskiego 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 1 a) , 
Radomiu (ul. Nowotki 10), Rzeszowie (pl. Gwardii Ludowej 3) , Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Swidnicy (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 Urz,du Rady 
Ministrów, ~ł. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa P-1. 

Reklamacje z powodu niedorfCZania poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urztdu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69171, 
00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu nast,pnego kolejnego numeru. 
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