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gospodarstwa specjalistycznego oraz do posiadaczy gospo
darstw rolnych, jeż,eli zaprzestali sprzedawać jednostkom 
gospodarki uspołecznionej produkty rolne o wartości 

określonej w § 12 uchwały. 

Rolnictwa. Tryb rozliczeń z budżetem ~ tytułu kwot umo
rzonych kredytów regulują odrębne przepisy. 

3. W razie przejt;ci a zadłużenia, o którym mowa w 
ust. l, przez posiadacza specJalistycznego gospodarstwa 
rolnego lub przez pustadacza gospc'::,rstwa rolnego okreś
lonego w § 12 uchwały do splaly tego zadłużenia stosuje 
się odpowiednio st.awki umorZCI1 określone w rubryce 3. 
lub 4 załącznika nr 3 do uchwały. 

4. W razie unieważnienia karty gospodarstwa specja
listycznego posiadaczowi takiego gospodarstwa przysługują 
stawki umol'zel1 określone w rubryce 4 załącznika nr 3 do 
uchwały, pod warunkiem sprzedaży jednostkom gospodar
ki uspołecznionej produktów rolnych' o wartości określo
nej w § 12 uchwały. 

§ 16. Równowartość kwot umorzonych kredyt.ów 
obciąża budżet centralny w części dotyczącej Ministerstwa 
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§ 17. Okres spłaty i wysokość odsetek od kredytów 
inwestycyjnych oraz wysokość odsetek od kredytów prze
znaczonych na zakup gruntów rolnych regulują odrębne 
przepisy. 

§ 18. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do 
posiadaczy gospodarstw rolnych określonych w § 12 
uchwały. 

§ 19. Traci moc zarządzenie Ministrów Rolnictwa 
i Finansów z dnia 22 kwietnia 1976 r. w sprawi,ę zasad 
two rzenia zespołów rolników indywidualnych, specjalizacji 

kooperacji W' rolnictwie (Monitor Polski NI' 19, poz. 88 
NI' 34, poz. 147). 

§ 20. Żal'ządzenie ""chodzi w życie z dniem og!osze-
nia. 

Minister Finansów; H, KISIel 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 6 lutego 1979 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych kra_ ,wców dewizowych prowadzonych w walutach 
państw socjalistycznych. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej 
z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 4 
ust. l uch wały nr 172 R,lc1y Min istrów z dnia 6 sierpnia 
1976 r. w spraNie oprocentowania wkładów oszczędnościo
wych ludności na rachunknch bankowych (Monitor Polski 
z 1976 r. Nr 35, poz. 151 i z 1977 r . Nr 17, poz. 96) zarzą
dza się, co następuje; 

§ 1. W § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 25 września 1976 r. w sprawie rachunków banko
wych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach 
państw socjalistycznych (Monitor Polski Nr 38, poz. 172) 
skresla się pkt 3. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglosżenia. 

Minister Finansów: H. KiSiel 
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