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dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczy
stości sta łych i płynnych oraz zaliczki na koszty za
rządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem 
ubezpieczenia, podatku od nieruchomości j opła
ty za użytkowan ie wieczyste gruntów,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 

122 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 4 marca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w spraw ie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocento
wania kredytów bankowych na skup j przechowywanie zapasów ryb morskich. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 styczn ia 1995 r. 
o dopłatach do oprocentowan ia niektórych kredytów 
bankowych (Oz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418 oraz 
z 1996 r. Nr 152, poz. 719) za rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 
marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu 
i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów 
bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb 
morskich (Oz. U. Nr 34, poz. 167) § 4 otrzymuje brzmie
nie: 

,,§ 4. Dopłaty są udzielane do kredytów o oprocento
wan iu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy 
w wysokości 0,6 stopy redyskontowej weksli 
przyjmowanych od banków do redyskonta przez 
Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 7%." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 marca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne 
na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwiet
nia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczan iu nie
ruchomości (Oz. U. z 199 1 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, 
poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 
i Nr 131 , poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, 
poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, 
poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, 
z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90,poz. 405, Nr 106, poz. 496 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i Nr 9, 
poz. 44) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 1 w pkt 1 lit. a) i c)- f) rozporządzen ia Rady 
Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie określenia 

rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na ce
le obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 72, 
poz. 313, z 1992 r. Nr 49, poz. 224, z 1993 r. Nr 74, 
poz. 349 i z 1996 r. Nr 107, poz. 502), po wyrazach "stra
ży granicznej" dodaje się po przecinku wyrazy " Pań
stwowej Straży Pożarnej". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszen ia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 

124 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 marca 1997 r. 

w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego. 

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 
16 października 1991 r. o ochronie przyrody 
(Oz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 

z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, 
z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i z 1997 r. Nr 14, poz. 72) za rzą
dza się, co następuje: 


