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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Warszawa, dnia 2 grudnia 1997r.
TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW:

963 -

z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii
4641

964 -

z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad,
zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze
4642

965 -

z dnia 1 grudnia 1997 r. w spraw ie
wynagrodzenia w 1998 r.

wskażników

przyrostu

przeciętnego miesięcznego

4643

ROZPORZĄDZENIA :

966 967 968 -

Ministra Finansów z dn ia 14 listopada 1997 r. w sprawie
nie powstaje dług celny

określenia

wypadków, w których
4643

Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie właściwośc i rzeczowej i miejscowej organów celnych .
4644
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn ia 21 listopada 1997 r. w sprawie szczeorganizacji komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowych zasad wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej
4645

gółowej

969 -

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 4646

970 -

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie minimalnego
udziału audycji producentów europejskich w programach telewi zyjnych
4647

OBWIESZCZENIE

971 -

Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 1997 r. o utracie mocy obowiązu
art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie M inistra Spraw Wewnętrznych, o Policj i, o Urzędzie Ochrony Państwa , o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
4647

jącej

963
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 listopada 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej,
a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaco
nych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych

ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496
oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652) zarzą
dza się, co następuje:

Dziennik Ustaw Nr 144

-

4642-

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz
trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaco
nych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2

skreśla się

Poz. 963 i 964
jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym, uszkodzonego
lub zniszczonego w wyniku powodzi, która
miała miejsce w lipcu 1997 r.";

3) w § 5:

a)

pkt 6;

2) w § 3 w ust. 1:
,,7) zadysponowaniem wkładem oszczędnościo
wym na książeczce mieszkaniowej na spłatę
kredytu, o którym mowa wart. 7, 8 lub 11
ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, refundacji bankom wypła
conych premii gwarancyjnych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32
i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 508
i Nr 103, poz. 652), w tym na spłatę zadłuże
nia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu wraz z ich oprocentowaniem,"
się

się

ust. 2 w brzmieniu:

,,2. Wniosek o udzielenie premii w związku z rozpoczęciem remontu lub odbudowy domu
jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym, uszkodzonego
lub zniszczonego w wyniku powodzi, która
miała miejsce w lipcu 1997 r., powinien być
złożony nie później niż w terminie do dnia 31
grudnia 1998 r.";
4) w § 8
5)

pkt 8 i 9 w brzmieniu:

,,8) zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego
budowa była finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa
Krajowego ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego,
9)

oznacza się jako ust. l, a po
wyrazach "wystąpi z wnioskiem" dodaje się
przecinek i wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2",

b) dodaje

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

b) dodaje

dotychczasową treść

skreśla się

ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

użyte

w § 9 w ust. 1 i 2 oraz w § 10 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast";

6) w załączniku do
zdanie.
§ 2.
szenia.

rozporządzenia skreśla się

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

ostatnie

z dniem

ogło

rozpoczęciem, najpóźniej
śnia

do dnia 30 wrze1998 r., remontu lub odbudowy domu

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

964
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 listopada 1997 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania
wania kredytów na cele rolnicze.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r.
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418
z 1996 r. Nr 152, poz. 719 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 504,
Nr 107, poz. 690 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co na-

b)

skreśla się

c) w ust. 6

dopłat

do oprocento-

ust. 3a,

skreśla się

pkt 1a,
skreśla się

d) w ust. 7 po wyrazach "ust. 3 pkt 2"
wyrazy "i 3";

stępuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lu-

tego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu
i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów
na cele rolnicze (Dz. U. Nr 19, poz. 92, z 1996 r. Nr 3,
poz. 18 i Nr 52, poz. 229 oraz z 1997 r. Nr 36, poz. 219,
Nr 82, poz. 519, Nr 97, poz. 597 i Nr 105, poz. 665) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:

a) w ust. 3

skreśla się

pkt 3,

2) w § 3 w ust. 2 w pkt 3 w lit. b) po wyrazach "ust. 3
pkt 2" skreśla się wyrazy "i 3";
3) w § 4 wyrazy" 10 q"

zastępuje się

wyrazami ,,6 q".

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje
zawartych po dniu jego wejścia w życie.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia .

się

życie

do umów

po

upływie
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