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4) w § 55: 
a) w pkt 2 wyraz "rewizji" zastępuje się wyrazem 

" apelacji" , 
b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) kasacji." 

§ 2. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia określone w nim 

stawki wpisów stosuje się, jeżeli obowiązek uiszczenia 
wpisu powstał po tym dniu . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis § 1 pkt 1, 2 
i 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r. 

Minister Sp rawiedliwości: L. Kubicki 
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UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 16 kwietnia 1996 r. 

w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie: 

przewodniczący: A. Zoli - prezes Trybunału Kon
stytucyjnego, 

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Z. Czeszej
ko-Sochacki, T. Dybowski, L. Garlicki, S. Jaworski, K. 
Kolasiński, W. Łączkowski, F. Rymarz (sprawozdawca), 
J. Skórzewska-Łosiak, W. Sokolewicz, J. Trzciński, B. 
Wierzbowski, 

po rozpoznaniu na posiedzeniach w dniach 3 i 16 
kwietnia 1996 r. w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 109, poz. 470, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, 
z 1994 r. Nr 122, poz. 593 i z 1995 r. Nr 13, poz. 59) wnio
sku Prokuratora Generalnego o ustalenie powszechnie 
obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Pol
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, 
poprzez wyjaśnienie: 

"czy normy obszarowe określone w powołanym 
wyżej przepisie służyły wyłącznie do oznaczenia tych 
nieruchomości ziemskich, które podlegały przymuso
wemu przejęciu na własność Skarbu Państwa z prze-

znaczeniem na cele reformy rolnej, czy też jednocze
śnie wyznaczały górną granicę ogólnej powierzchni 
nieruchomości ro lnych na przyszłość", 

u s t a I i ł : 

Normy obszarowe określone wart. 2 ust. 1 lit. e) 
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe
go z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu refor
my rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 1957 r. Nr 39, 
poz. 172 i z 1968 r. Nr 3, poz. 6) dotyczyły wyłącznie 
tych nieruchomości ziemskich, które z dniem wejścia 
w życie dekretu przechodziły z mocy prawa na wła
sność Skarbu Państwa; normy te nie wyznaczały gór
nej granicy ogólnej powierzchni nieruchomości rol
nych na przyszłość . 

Przewodniczący: A. Zoli 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Sędziowie: Z. Czeszejko-Sochacki, T. Dybowski, L. Gar
licki, S. Jaworski, K. Kolasiński, W. Łączkowski, 
F. Rymarz, J. Skórzewska-Łosiak, W. Sokolewicz, 
J. Trzciński, B. Wierzbowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 kwietnia 1996 r. 

o sprostowaniu błędów. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospoli
tej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, 
z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostu
je się następujące błędy: 

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
19 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngen
tów celnych na urządzenia i aparaturę kontrolno-po
miarową dla potrzeb ochrony środowiska oraz na nie
które środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla 

leśnictwa, przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 152, 
poz. 756): 

1) w § 1 zamiast wyrazów" w załączniku nr 1" powin
ny być wyrazy "w załączniku " , 

2) w załączniku do rozporządzenia: 

a) w pozycji towarowej określonej kodem PCN 
ex 7019 3910 O w kolumnie "Wyszczególnienie" 
zamiast wyrazu "elektrolitów" powinien być wy
raz "elektrofiltrów", 

b) pozycja towarowa określona kodem peN 
84834090 O w brzmieniu: 


