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TREŚĆ:

Poz.:
USTAWY:
198 199 -

z dnia 15 marca 1996 r. o zmianie ustawy o nabywaniu
ców .

nieruchomości

przez cudzoziem1109

z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw
1111

R O Z P ORZĄ D Z E N I A:

200 -

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
1114

rozporządzenie

201 -

Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych
lokali

1117

202 -

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie
poza miejscem stałego zamieszkania
1118

203 -

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta .

204 -

1121

Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowe go i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwiesz1124
czenia

198
USTAWA
z dnia 15 marca 1996 r.
O

zmianie ustawy o nabywaniu

nieruchomości

przez cudzoziemców.

Art. 1. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 1933 r. Nr 24, poz. 202, z 1988 r. Nr 41, poz. 325,
z 1990 r. Nr 79, poz. 466 i z 1994 r. Nr 123, poz. 600)
wprowadza się następujące zmiany:

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
,,1a. Odmowa wydania zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, nie wymaga wyrażenia zgody przez Ministra Obrony Narodowej lub
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywno

1) wart. 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane
jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
w drodze decyzji administracyjnej. za zgodą
Ministra Obrony Narodowej. a w przypadku
nieruchomości rolnych - również za zgodą
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej.",

c) w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "Polskiej Rzeczypospoli tej Ludowej" zastępuje się wyrazami "Rzeczypospolitej Polskiej" ,
d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Nabyciem nieruchomości w rozumieniu
ustawy jest nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podstawie każdego zdarzenia prawnego.";

ściowej.",

