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3) wart. 55 skreśla się ust. 3; 

4) po art. 55 dodaje się art. 55a ' w brzmieniu: 

"Art. 55a . W sprawach nie uregulowanych wart. 54 i 55 
stosuje się odpowiednio przepisy o przyzna
waniu i wypłacie świadczeń z ubezpiecze
nia ." 

5) wart. 58: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2. Przejęcie nieruchomości i ustalenie odpłatności 

następuje w drodze decyzji Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. 

3. Nieruchomości przejęte na podstawie ust. 
1 wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa.", 

b) w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się 
wyrazami "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej"; 

6) wart. 118: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu : 

,,2a. Z wnioskiem o przyznanie prawa własności 

działki określonej w ust. 1 lub 2 może wystąpić 
również zstępny osoby uprawnionej, o której 
mowa w tych przepisach, który po śmierci tej 
osoby faktycznie włada, w zakresie odpowia
dającym jej uprawnieniom, daną nieruchomoś
cią; jeżeli jednak uprawnionymi są oboje mał
żonkowie, wniosek taki może być zgłoszony 
dopiero po śmierci obojga małżonków . ", 

b) w ust. ~ wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami 
" ust. 1-2a" , 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Decyzje w sprawach określonych w ust. 1-2a 
wydaje rejonowy organ rządowej administracji 
ogólnej." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. b), który wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 lipca 1992 r. 

w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów usług 
konsumpcyjnych na sierpień 1992 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 
1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 1, poz. 1 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się współczynnik korygujący procentowy 

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na sierpień 
1992 r. w wysokości 0,7. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 sierpnia 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 11 lipca 1992 r. 

w sprawie poboru podatku dochodowego i zaliczek na podatek dochodowy przez niektórych płatników. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 i art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 19 
grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 
27, poz. 111 , z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 
268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, 
z 1989 r. 'Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 
74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 
442 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 53, 
poz. 251) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Jednostki organizacyjne uczelni, placówki nau
kowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne, 
wypłacające stypendia, są obowiązane jako płatnicy obliczać 
i pobierać w ciągu roku zaliczki miesięczne na podatek 
dochodowy od dokonywanych z tego tytułu wypłat. 

2. Za stypendia, o których mowa w ust. 1, uważa się 
w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom stu
diów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne 
należności otrzymywane przez osoby określone wart. 3 usta
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442 oraz 
z 1992 r. Nr 21, poz. 86) , zwanej dalej "ustawą", kierowane 
za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkole
niowych, · stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych 
i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów 
dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra 
za osiągnięcia w nauce. 

3. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, od stypendiów za 
miesiące od stycznia do listopada, a jeżeli płatnik nie jest 


