
3) posiadajà ujemne kapita∏y w∏asne lub
w których mog∏a pojawiç si´ koniecznoÊç
wydatkowania przez BGK Êrodków w celu
podwy˝szenia kapita∏u lub dokonania do-
p∏at do kapita∏u,

zast´pujàc je jednoczeÊnie akcjami lub udzia∏a-
mi o ∏àcznej wartoÊci odpowiadajàcej ∏àcznej
wartoÊci wycofanych akcji lub udzia∏ów.”;

4) w art. 36 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) sp∏at´ zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwa-
rancji Banku Gospodarstwa Krajowego za zo-
bowiàzania podmiotów z tytu∏u wspierania
dzia∏alnoÊci mikroprzedsi´biorców, ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców por´czeniami lub
gwarancjami sp∏aty po˝yczek udzielanych
z udzia∏em Êrodków publicznych lub kredy-
tów;

5) obejmowanie lub nabywanie akcji (udzia∏ów)
podmiotów udzielajàcych por´czeƒ lub gwa-

rancji sp∏aty kredytów lub po˝yczek dla mikro-
przedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców oraz obejmowanie akcji (udzia∏ów)
we wspó∏tworzonych przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego podmiotach majàcych udzie-
laç por´czeƒ lub gwarancji sp∏aty kredytów
lub po˝yczek zaciàganych przez mikroprzed-
si´biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców.”;

5) w art. 38 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) finansowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej mi-
kroprzedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorców.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 22 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733, z póên. zm.1)) w art. 9 po ust. 1 dodaje si´
ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e w przypadku pod-
wy˝szania czynszu lub innych op∏at za u˝ywanie

lokalu, z wyjàtkiem op∏at niezale˝nych od w∏a-
Êciciela, je˝eli poziom rocznego czynszu lub in-
nych op∏at za u˝ywanie lokalu, z wy∏àczeniem
op∏at niezale˝nych od w∏aÊciciela, po podwy˝ce
mia∏by przekroczyç 3 % wartoÊci odtworzenio-
wej lokalu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r.
Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 281,
poz. 2783.

2787

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia morskich i sta∏ych lotniczych przejÊç granicznych oraz
rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejÊcia

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej

(Dz. U. Nr 78, poz. 461, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136

i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805.


