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Art. 23. 1. Składniki mienia zakładu budżetowego 
przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. 

2. Prawo zarządu gruntem zakładu budżetowego 
przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowa
nia wieczystego spółki. 

3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstę
puje we wszystkie prawa i obowiązki związane z dzia
łalnością zakładu budżetowego . 

Rozdział 5 

Zmiany w przepisach obowiązujących 
oraz przepisy końcowe 

Art. 24. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą
dzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, 
poz. 261 , Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622) wart. 9: 

1) w uSl. 1 skreś la się wyrazy", w tym przedsiębior
stwa,"; 

2) ust. 2 otrzymuje brzm ienie: 

,,2. Gmina oraz inna komunalna osoba prawna 
może prowadzić dzi ałalność gospodarczą wy
kraczającą poza zadan ia o charakterze użytecz
ności publicznej wyłącznie w przypadkach 
określonych w od rębnej ustawie."; 

3) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

,,3. Formy prowadzenia gospodarki komunalnej , 
w tym wykonywania przez gminę zadań o cha-

rakterze użyteczności publicznej, określa od
rębna ustawa. 

4. Zadaniami użyteczności publ icznej, w rozumie
niu ustawy, są zadania własne gminy, okreś ło
ne wart. 7 ust. 1, których celem jest b ieżące 
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych po
trzeb ludności w drodze świadczenia usług po
wszechnie dostępnych." 

Art. 25. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pra
cownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 
i Nr 43, poz. 253 oraz z 1994 r. Nr 98, poz. 471) wart. 1 
po wyrazach "jednostkach administracyjnych gminy" 
dodaje się wyrazy "oraz komunalnych zakładach bu
dżetowych" . 

Art. 26. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. - Przepi
sy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorial
nym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, 
z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. 
Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285 
orazz 1996r. Nr23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496)wart.8 
skreś la się ust. 2. 

Art. 27. Za rząd gminy w terminie 6 miesięcy od 
dnia wej ścia w życ ie ustawy dostosuje statuty spółek 
powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy do 
przepisów ustawy. 

Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia, z tym że przepis art. 11 wchodzi 
w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przyst aniach morskich. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady tworzenia podmio
tów zarządzających portami i przystaniami morskim i, 
ich organizację i funkcjonowanie. 

2. Granice portów i przystani morskich określają 
odrębne przepisy. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do portów wo
jennych . 

Art. 2. Hekroć w ustawie jest mowa o: 

1) gm inie - rozumie się przez to gminę lub gminy, 
w których granicach jest położony port lub przy
stań morska, 

2) porcie Jub przystani morskiej - rozumie się przez 
to akweny i grunty oraz związaną z nimi infrastruk
turę portową, znajdujące się w granicach portu lub 
przystan i morskiej, 

3) portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej - rozumie się przez to porty morskie 
w Gdańsku, Gdyni, Szczecin ie i Świnoujści u , 

4) infrastrukturze portowej - rozumie się przez to 
znajdujące się w granicach portu lub przystani 
morskiej ogól nodostępne obiekty, urządzen ia i in
stalacje związane z funkcjonowaniem portu, znaj
dujące się na gruntach, którymi gospodaruje pod
miot zarządzający, 

5) infrastrukturze zapewniającej dostęp do portów lub 
przystani morskich - rozumie się przez to prowa
dzące do portu lub przystani morskiej oraz położo-
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ne w granicach portu lub przystani morskiej tory 
wodne, w raz ze związanymi z ich funkcjonowa
niem obiektami, urządzeniami i instalacjam i, 

6) pod miocie zarządzającym - rozum ie s ię przez to, 
utworzony na podstawie niniejszej ustawy, pod
miot powołany do zarządzania portem lub przysta
n ią morską, 

7) jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa - ro
zumie się przez to Zarząd Portu Gdańsk SA 
w Gdańsku, Morski Port Handlowy Gdynia SA 
w Gdyni , Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście SA 
w Szczecinie, utworzone na podstawie art. 5 usta
wy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsię
biorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, 
z 199 1 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 1 l 1, poz. 480, z 1994 r. 
Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. 
Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496). 

Rozdział 2 

Gospodarka gruntami w portach 
i przystaniach morskich 

Art. 3 . 1. Przeniesienie własności, użytkowania wie
czystego lub oddan ie w użytkowanie w ieczyste grun
tów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gmi
ny, położonych w granicach portów o podstawowym 
znaczen iu dla gospodarki narodowej, wymaga zgody 
Minist ra Skarbu Państwa, wyrażonej w porozumieniu 
z Minist rem Transportu i Gospodarki Morskiej. 

2. Przeniesienie własności, użytkowania w ieczyste
go lub oddan ie w użytkowanie wieczyste gruntów sta
nowiących własność Skarbu Państwa lub gm iny, poło
żonych w granicach pozostałych portów lub przystani 
morskich, wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa po 
zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego u rzędu mor
skiego. 

3. Oddanie gruntów stanowiących własność Skar
bu Państwa lub gm iny, położonych w granicach por
tów morskich, w użytkowan ie, dzierżawę lub najem, na 
okres powyżej 3 lat, wymaga zgody Ministra Skarbu 
Państwa po zasięgnięciu opin ii dyrektora 'właściwego 
urzędu morskiego. 

Art . 4 . 1. Podmiotowi zarządzającemu portem słu 
ży: 

1) prawo pierwokupu przy sprzedaży lub przeniesie
niu użytkowania w ieczystego, 

2) prawo pierwszeństwa przy oddaniu w użytkowan ie 
wieczyste 

gruntów położonych w granicach portów lub przysta
ni morskich. 

2. Sp rzedaż, przen iesien ie użytkowan ia wieczyste
go lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów, 
z naruszeniem usl. 1, jest nieważne . 

Art. 5. 1. Własność akwenów portowych i infra
st ruktury zapewniającej dostęp do portów lub przysta
ni morskich przysług uje Skarbowi Państwa i jest wyłą

czona z obrotu. 

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej okre
śli, w drodze zarządzen i a, obiekty, urządzen ia i instala
cje wchodzące w skład infrast ruktury zapewniającej 
dostęp do portu dla każdego portu o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej. 

3. Właściwy dyrektor urzędu morskiego określi , 

w drodze zarządzen ia, obiekty, urządzenia i instalacje 
wchodzące w skład infrastruktury zapewniającej do
stęp do każdego z portów, innego niż wymienione 
w ust. 2, i przystani morskich. 

Rozdział 3 

Zarządza nie portami morskimi o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodow ej 

Art. 6. 1. Utworzone na podstawie niniejszej usta
wy spółki akcyjne zarządzające portami o podstawo
wym znaczeniu dla gospodarki narodowej działają na 
podstawie przepisów Kodeksu handlowego, chyba że 
ustawa stanowi inaczej. 

2. Przedsiębiorstwa spółek, o których mowa 
w ust. 1, mają charakter użyteczności publicznej. 

Art. 7 . l . Przedmiot działalności przedsięb i orstwa 
podmiotu zarządzającego obejmuje, w szczególności: 

1) za rządzan ie gruntami i infrastru kturą po rtową, 

2) prognozowanie, programowanie i planowanie roz
woju portu, 

3) budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację 
infrastruktury portowej, 

4) pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu, 

5) świadczenie usług związanych z korzystan iem z in
frastruktury portowej. 

2. Przedmiotem dz i ałal ności przedsiębiorstwa pod
miotu zarządzającego nie może być prowadzen ie innej 
działalności gospodarczej n iż ta , o której mowa w ust. 1 
pktli5. 

Art. 8. Podmiot zarządzający jest uprawniony do 
stanowien ia i pobierania opłat portowych. 

Art. 9. 1. Żródłami przychodów podmiotu zarządza
jącego są: 

1) opiaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
innej umowy, na mocy której podmiot zarządzają
cy oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz 
obiekty, urządzenia i insta lacje portowe, 

2) opiaty portowe, 

3) przychody z usług świadczonych przez podmiot za
rządzający, 

4) wpływy z innych tytułów. 

2. Przychody z działalnośc i podmiotu zarządzające
go przeznacza się na: 
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1) budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację in
f rastruktury portowej, 

2) rea lizację innych zadań wynikających z przedmiotu 
jego dziala l ności, 

3) pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania. 

Art. 10. 1. Budowa, modernizacja i utrzymanie in
f rast ruktu ry zapewniającej dostęp do portów są finan
sowane ze środków budżetu państwa, w wysokości 
okreś lonej w ustawie budżetowej . 

2. Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktu
ry portowej są finansowane ze środków podmiotu za
rządzającego. 

3. Zadania, określone w ust. 2, mogą być dofinan
sowywane ze środków budżetu państwa. 

Art. 11. Podmioty zarządzające oplacają podatek od 
nieruchomości w wysokości 40% stawki usta lonej 
przez właściwe organy. 

Art. 12. 1. Podmioty gospodarcze, dzialające na ob
szarze portu O podstawowym znaczen iu dla gospodar
ki narodowej, mogą utworzyć radę interesantów portu, 
jako organ doradczy podmiotu zarządzającego portem. 

2. Organ izację i przedmiot dzia łalności rady określa 
uchwalony przez nią statut. 

Rozdzial 4 

Tworzenie i organizacja podmiotów zarządzających 
w portach o podstawow ym znaczeniu 

dla gospodarki narodowej 

Art. 13. 1. Spółkę akcyjną o firmie "Zarząd Morskie
go Po rtu Gdańsk Spótka Akcyjna" zawiążą: Skarb Pań
stwa, obejmując co najmniej 51% akcj i spótki, oraz 
gm ina Gdańsk, obejmując co najmniej 34% akcj i. 

2. Spółkę akcyjną o firmie "Zarząd Morskiego Por
tu Gdynia Spółka Akcyjna" zawi ążą: Skarb Państwa, 
obejmując co najmniej 51% akcj i spółk i , oraz gmina 
Gdynia, obejmując co najmniej 34% akcj i. 

3. Spółkę akcyj ną o firmie "Zarząd Morskiego Por
tu Szczecin-Świnoujście Spółka Akcyjna" zawiążą: 
Skarb Państwa, obejmuj ąc 51% akcji spółki, oraz gm i
ny Szczecin i Świnoujście, obej mując po 24,5% akcj i. 

4. Akcje Skarbu Państwa i gmin, o których mowa 
w ust. 1-3, są imienne i uprzywilejowane, w zakresie 
pierwszeństwa przy podziale majątku spółki, w razie jej 
likw idacji. 

5. Skarb Państwa zachowuje w spółkach, o których 
mowa w ust. 1-3, co najmniej 51% sumy głosów, słu

żących całemu kapitałowi. 

6. Siedzi bą spółki, o której mowa w ust. 3, jest mia
sto Szczecin. 

Art. 14. Założyciele spółek, o których mowa wart. 13 
ust. 1-3, mogą pokryć ich kapitał akcyjny wkładam i nie
pien iężnym i (aportam i), w tym w postaci prawa własno
ści nieruchomości, lub wkładami pieniężnymi. 

Art. 15. Właściwy wojewoda, na wniosek Ministra 
Skarbu Państwa, wniesie do spółek, o których mowa 
wart. 13 usl. 1-3, grunty Skarbu Panstwa nie odda
ne w użytkowanie w ieczyste i położone w granicach 
portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej, celem pokrycia akcji tych spółek obejmo
wanych przez Skarb Panstwa. Grunty, które nie zosta
ną w niesione do spółek, o których mowa wart. 13 
ust. 1-3, właściwy wojewoda przekaże, w drodze 
umowy, nieodpłatn ie tym spółkom do nieodpłatnego 
użytkowan ia. 

Art. 16. 1. Właściwy wojewoda przekaże, w drodze 
umowy, nieodpłatn ie, na własność gminom, o których 
mowa wart. 13 usl. 1-3, na ich wniosek, grunty Skar
bu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste, po
łożone w granicach portów o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej, jeżeli grunty stanowiące 
mienie komunalne, położone w granicach tych portów, 
nie wystarczają na uzupełn ienie pokrycia, przewidzia
nego wart. 13 ust. 1-3, udziału gminy w kapitale ak
cyjnym spółki. 

2. Grunty otrzymane, w trybie ust. 1, gminy są obo
wiązane wnieść na pokrycie kapitału akcyjnego spółek, 
o których mowa wart. 13 ust. 1-3. 

3. Za czynności notarialne związane z utworzeniem 
spółek, o których mowa wart. 13 ust. 1-3, oraz prze
kazaniem gruntów, o którym mowa w ust. 1 i art . 15, 
pobiera się stałą opłatę notarialną. 

4. Minister Sprawiedliwości okreś l i, w drodze roz
porządzen ia, wysokość opiaty, o której mowa w ust. 3. 

Art. 17. Przekazaniu, o którym mowa wart. 15 
i art. 16 ust. 1, nie podlegają grunty będące w zarządzie 
państwowych jednostek organizacyjnych nie posiada
jących osobowości prawnej. 

Art. 18. Władzami spółek, o których mowa wart. 13 
ust. 1-3, są: 

1) walne zgromadzenie, 

2) rada nadzorcza, 

3) zarząd. 

Art. 19. 1. Członków rady nadzorczej spółek, o któ
rych mowa wart. 13 ust. 1 i 2, wybiera walne zgroma
dzenie. W skład rady nadzorczej wchodzi również prze
wodniczący rady interesantów portu, jeżeli zostanie 
ona powołana. Przewodniczącym rady nadzorczej jest 
przedstawiciel gminy. 

2. W skład rady nadzorczej spółki, o której mowa 
wart. 13 ust. 3, wchodzą: 

1) przedstawiciele Skarbu Państwa, wskazani przez 
Ministra Skarbu Państwa, działającego w porozu-
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mieniu z Minist rem Transportu i Gospodarki Mor
skiej, powoływan i przez Minist ra Transportu i Go
spodarki Morskiej, 

2) przedstawiciele gmin, o których mowa wart. 13 
ust. 3, w równej liczbie, powoływani przez rady 
tych gmin, 

3) przewodniczący rad interesantów portów Szczecin 
i Świnoujście, jeżeli zostaną one powołane. 

3. Liczbę członków rady nadzorczej spółk i, o której 
mowa wart. 13 ust. 3, określa walne zg romadzenie. 
Fun kcję przewodniczącego rady nadzorczej sprawuje 
przemiennie przedstawiciel gminy Świnoujście 
i Szczecin. 

Art. 20. Do kompetencji rady nadzorczej spółek, 
o któ rych mowa w art . 13 ust. 1- 3, należy w szczegó l
ności: 

1) opiniowanie kierunków rozwoju portów, 

2) opiniowanie pro jektów inwestycyjnych dotyczą

cych budowy i rozbudowy infrastru ktury portowej, 

3) opiniowanie rodza jów i wysokości opłat porto
wych, 

4) powoływanie i odwoływanie zarządu spół ki . 

Art. 21 . l . Członków za rząd u spółek, o któ rych mo
wa wart. 13 ust. 1- 3, powołuje rada nadzorcza. 

2. W skład za rządu spółk i , o której mowa wart. 13 
ust. 3, wchodzą po jednym - przedstawicie l zarządu 
gm iny Szczecin i Świnoujście . 

Art. 22. Statuty spółek, o których mowa wart. 13 
ust. 1-3, uchwala zgromadzen ie wspólników po 
uzgodnieniu ich treśc i z Ministrem Transportu i Gospo
darki Morskiej . 

Rozdzia l 5 

Inne porty i przystanie morskie 

Art. 23. l. O fo rmie prawno-organizacyjnej za rzą
dzania portam i nie mającymi podstawow ego znacze
nia dla gospodarki narodowej oraz przystan iami mor
skim i decyduje gmina, jeże li grunty, na których jest po
łożony port lub przystań morska, stanowią mienie ko
munalne. 

2. Do zarządzania portami i przystaniam i morskimi, 
o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy art . 7-9, art. 11 i art . 12. 

3. W portach i przystaniach morskich, o których 
mowa w ust. 1, budowa, modernizacja i ut rzymanie in
frastruktury za pewniającej dostęp do portów i przysta
ni morskich są finansowane ze środków budżetu pa ń

stwa, w wysokości określonej w ustawie budżetowej. 

Art. 24. l . Właśc iwi wojewodowie p rze każą, w dro
dze umowy, nieod płatnie na własność gminom, na ich 

w niosek, grunty Skarbu Pa ństwa nie oddane w użytko
wanie wieczyste, położone w granicach portów i przy
stani morskich, o których mowa wart. 23. 

2. Przekazan iu, o któ rym mowa w ust. 1, nie podle
gają grunty będące w zarządz ie państwowych jedno
stek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej. 

3. Za czynności notarialne związane z utworzeniem 
spółki prawa handlowego do zarządzania portem lub 
p rzysta nią morską, o któ rych mowa wart. 23 ust. " 
oraz przekazaniem gruntów, o którym mowa w ust. 1. 
pobiera się sta łą opłatę nota rial ną. 

4. Minister Sprawied l iwości okreś li, w drodze roz
porządzeni a , wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3. 

Art. 25. 1. W przypadku n iepowołania podmiotu za
rządza j ącego portem lub przystanią mo rską, o któ rych 
mowa wart. 23 ust. 1, zarządzanie infrast ruktu rą por
tową i infrastru ktu rą zapewn iającą dostęp do portu łu b 
przystan i morskiej należy do dyrektora właściwego 
urzędu morskiego. 

2. Dyrektor u rzędu morskiego jest uprawniony do 
stanowienia i pobierania opłat portowych w portach 
lub przystaniach morskich, o których mowa w ust. 1. 

Rozdzi ał 6 

Zmiany w obowiązujących przepisach 

Art. 26. W ustawie z dnia 29 kw ietnia 1985 r. o go
spodarce gruntami i wywłaszczani u nie ruchomości 
(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. 60' , 
z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33, 
Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) 
wart. 8 w pkt 1 skreśla się wyrazy "portów morskich i". 

Art. 27. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia
ł al n ości gospoda rczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. 
Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, 
z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, 
Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, 
z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, 
poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, 
z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, 
Nr 14 " poz. 700 i Nr 147, poz. 713 oraz z 1996 r. Nr 41 , 
poz. 177 i Nr 45, poz. 199) wart. 11 w ust. 1 pkt 7 otrzy
muje brzmienie: 

,,7) t ransportu morskiego, lotniczego oraz wykony
wania innych usług lotniczych, a także za rzą
dzania portami morskim i innymi n iż porty 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki na
rodowej i lotniskami," . 

Art. 28. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 
106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr " poz. 2, 
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, 
poz. 41 9, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, 
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poz. 627 , z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, 
poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz 
z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, 
Nr 137, poz. 639 j Nr 147, poz. 686) wart. 17 w ust. 1 na 
końcu pkt 25 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz do
daje się pkt 26 w brzmieniu: 

,,26) dochody podmiotów zarządzających portami 
lub przystaniami morskimi w części przezna
czonej na budowę, rozbudowę i modernizację 
infrastruktury portowej oraz na realizację za
dań określonych wart. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przysta
niach morskich (Oz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44)." 

Art. 29. W ustawie z dnia 29 marca 1996 r. o zmia
nie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 199) 
wart. 8 skreśla się wyrazy "portami morskimi i". 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 30. Minister Skarbu Państwa, działając w poro
zumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Mor
skiej, po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, dokona zmian statutów w zakresie przedmiotu 

przedsiębiorstwa następujących jednoosobowych 
spółek Skarbu Państwa: 

1) Zarząd Portu Gdańsk SA w Gdańsku, 

2) Morski Port Handlowy Gdynia SA w Gdyni, 

3) Zarząd Portu Szczecin - Świnoujście SA w Szcze
cinie. 

Art. 31. Jeżeli, w terminie 3 miesięcy od dnia wej
ścia w życie ustawy, rada gminy nie podejmie uchwa
ły o przystąpieniu do spółki, o której mowa wart. 13 
ust. 1-3, spółkę zawiąże Skarb Państwa. 

Art. 32. Podmioty, które w dniu wejścia w życie 
ustawy wykonują działalność gospodarczą w zakresie 
zarządzania portami morskimi innymi niż porty o pod
stawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, obo
wiązane są w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy wystąpić z w nioskiem o koncesję. 

Art. 33. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 mie
sięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 styczn ia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, 
poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
17 grudnia 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania 
ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 153, poz. 742) za
łącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączni
ku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 1. W przypadku gdy wskaźnik wzrostu cen sku
pu zbóż przekroczy wskaźnik cen detalicznych artyku
łów żywnościowych , to od następnego dnia po dniu 
ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Staty
stycznego obwieszczenia o przekroczeniu przez wskaź
nik wzrostu cen skupu zbóż wskaźnika cen detalicznych 
artykułów żywnościowych, na zasadach i w trybie 
określonych w ust. 2, zawiesza się stawki celne wod
niesieniu do towarów określonych kodami peN 
1001 9091 1, 1001 9091 9, 1001 9099 O, 10020000 O. 
10030090 O. 10040000 O, wymienionych w załączni
ku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, 
w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego 
rozporządzen ia, i stosuje się stawkę celną zerową. 

2. Wskaźniki oraz obwieszczenie, o których mowa 
w ust. 1. ogłaszane są przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego do dnia 20 każdego miesiąca, poczyna
jąc od marca 1997 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczy
pospolitej Polskiej "Monitor Polski " na podstawie od
rębnYCh przepisów. 

§ 3. Do dnia 30 czerwca 1997 r. do towarów okreś
lonych kodami peN 1001 90 91 l, 1001 90 91 9, 
1001 9099 O, 1002 00 00 O, 10030090 O, 10040000 o 
stosuje się stawki celne określone w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w dotychczaso
wym brzmieniu, jeźeli: 

1) towary te były objęte kontraktami zawartymi przed 
wejściem w źycie niniejszego rozporządzenia oraz 

2) kontrakty, o których mowa w pkt 1, zostały potwier
dzone fakturami handlowymi i przedstawione wraz 
z faktu rami do zarejestrowania przez Ministra Go
spodarki - do dnia 12 lutego 1997 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 


