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Warszawa, dnia 16 maja 1997 r.
TREŚĆ:

Poz.:
USTAWY:
297 298 299 -

z dnia 6 marca 1997 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1598
z dnia 11 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych
i ich prywatyzacji
1598
1599
z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

UMOWA
300 -

MIĘDZYNARODOWA

Oświadczenie rządowe z dnia 26
załączników I, II i III do Konwencji

marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do
o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie
odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r., oraz ogłoszenia uaktualnionych jednolitych tekstów tych
załączników

1602
ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW:

301 302 303 -

304 -

305 306 -

z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy
z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci
z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym
z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa państwowego oraz państwowych osób prawnych nie będących spółkami, które mogą przekazywać gminom lub
innym osobom prawnym zakładowe budynki mieszkalne
z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów
celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej
z dn ia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw

1607
1607

1609

1610
1611
1611

ROZPORZĄDZENIA:

307 308 309 -

310 311 312 -

313 314 -

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
aplikacji legislacyjnej
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Ministra Łączności z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji Centralnego
Inspektoratu Standaryzacji, powoływania i składu komisji kwalifikacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia jej członków
Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
taksy notarialnej
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się
o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów
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1598 -

Poz. 297 i 298

297
USTAWA
z dnia 6 marca 1997 r.
o zmianie ustawy -

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1. W załączniku do ustawy z dnia 28 maja
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132,
poz. 640) wprowadza się następujące zmiany:

"Bestwina, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice,
Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Gierałto
wice, Goczałkowice-Zdrój, Godów, Gorzyce,
Jejkowice, Kornowac, Krupski Młyn, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Miedźna, Mszana,
Nędza, Ornontowice, Pawłowice, Pietrowice
Wielkie, Pilchowice, Pszczyna, Rudnik, Rudziniec, Sośnicowice, Suszec, Świerklaniec,
Świerklany, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice, Zebrzydowice

1) w okręgu wyborczym nr 15 - część województwa
katowickiego wyrazy po dwukropku do końca zdania zastępuje się wyrazami:
"Babice, Bobrowniki, Bolesław, Chrzanów,
Klucze, Libiąż, Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec,
Olkusz, Ożarowice, Pilica, Psary, Siewierz,
Trzebinia, Wolbrom, Żarnowiec
oraz miast:

oraz miast:

Glivyice, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, MiasteczBędzin, Bukowno, Czeladź, D,ąbrowa Gó~niko Sląskie, Orzesze, Pszów, Pyskowice, Racicza, Jaworzno, Poręba, Sławkow, Sosnowiec,
bórz Radlin Rybnik Rydułtowy Tarnowskie
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2) w okręgu wyborczym nr 16 katowickiego:
a) wyrazy po dwukropku do
je się wyrazami:

część

końca

województwa

zdania

zastępu

"Bojszowy, Chełm Śląski, Kobiór, Wyry
oraz miast:
Bieruń, Bytom, Chorzów; Imielin, Katowice,
Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice,
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice
Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.",
b)

4) w okręgu wyborczym nr 18 - województwo kieleckie liczbę ,,11" zastępuje się liczbą ,,12";

liczbę" 17" zastępuje się liczbą" 16";

5) w okręgu wyborczym nr 27 - województwo
kie liczbę" 12" zastępuje się liczbą" 11";

łódz

6) w okręgu wyborczym nr 38 - województwo rzeszowskie liczbę" 7" zastępuje się liczbą ,,8".
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z tym że ma zastosowanie w wyborach do Sejmu kadencji następującej po kadencji Sejmu wybranego
w dniu 19 września 1993 r.

3) w okręgu wyborczym nr 17 - część województwa
katowickiego wyrazy po dwukropku do końca zdania zastępuje się wyrazami:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski

298
USTAWA
z dnia 11 kwietnia 1997 r.
o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
świadectw udziałowych mają ukończone

18
lat, są uprawnieni do otrzymania jednakowej
liczby świadectw udziałowych, zwanych dalej "powszechnymi świadectwami udziało
wymi", podlegających wymianie na akcje
funduszy innych niż te, o których mowa
wart. 8.

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
(Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 i z 1997 r.
Nr 30, poz. 164) wprowadza się następujące zmiany:
1)wart.31:
a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:
" 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy
stale przebywają na terytorium kraju i w dniu
31 grudnia roku poprzedzającego rok emisji

2.

Sporządzanie spisów osób uprawnionych do
otrzymania powszechnych świadectw udziałowych, poza spisami osób uprawnionych,

