
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 czerwca 1997 r. N r68 
TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

435 - z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nie-
ruchomości 2177 

436 - z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 2178 

ROZPORZĄDZENIA: 

437 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie wykazu nierucho
mości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych 
nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem . 2182 

438 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń 
oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, 
Ostrzeszowie i Tychach . 2183 

OBWIESZCZENIE 

439 - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowiązują
cej ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim 
wart. 47 pkt 3 i art. 67 pkt 2 uchyla art. 691 Kodeksu cywilnego oraz art. 9 ust. 2 i 3 Pra-
wa lokalowego 2184 

435 

USTAWA 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o go
spodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości 

(Dz. U. z 1991 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, Nr 9, poz. 44 i Nr 54, poz. 348) 

wart. 81 w ust. 5 skreśla się wyrazy ",złożony nie póź
niej niż do dnia 31 grudnia 1992 r. W razie niezgłosze
nia wniosku w tym terminie, uprawnienia wynikające 
z ust. 1 wygasają." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 


