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132 - I dni, 14 lipca 1983 l • . w .prawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa 
za okres od l .tycznia do 31 grudnia 1982 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów 
i wydatków IU'dności w 1982 r., o bilansie płatniczym PRL 'wraz z ocen4l · wykonania planu obro-
tów płatniczych z zagranicą za rok 1982 oraz w sprawia udzieleni a Rządowi absolutorium. 221 . 

l A R l Ą D Z E N I Al 

133 - Ministra Obrony Narodowej :I dnia 11 lipca 1983 r. w sprawie d~ręczania wojskowych dokumentów 
osobistych i trybu postępowania :i: tymi dokumentami 221 

134 - Ministra Adihinistracji, Gospodarki Terenowej i OchroIlf Srodowiska z dnia 6 lipca 1983 r. ·w spra-
wie za sad i warunków wydawania zagranicznym właścicielom przedsiębiorstw zezwoleń na dzier-
żawę ni eruchomości przeznaczonych do uiytku osobistego 222 

. 135 - Ministra Rolnictwa 1 Gospodarki Zywnościowej z dnia 30 czerwca 1.983 r. w sprawie rejonizacji ho-
dowli keini . 221 

136 - Ministra Przemysłu Chemicznego l Lekkiego :I dnia II lipca 1983 r. w sprawie obrotu niektóryml 
skórami futerkowymi w stanie surowym 224 
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UCHWAtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 14 lipca 1983 r; 

w sprawIe zatwierdzenia sprawozdaI\ Rządu JE wykonania budżetu Państwa za okres od l stycznia do ' 31 grudnia 
1982 r., planu kred:ytowego I blIan'su pieniężnych przychodów I wydatków ludności w _1982 r'J o bilansie płatniczym 
PRL wraz z oceną wykona~la planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1982 oraz' w sprawie udzielenia 

. . Rządowi, absolutorium. . 

.. 

1. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludow'ej zatwierdza I . - sprawo~anie o bilansie płatniczym PRL wraz z oc en~ 
- sprawozdania Rządu s wykonania budżetu Państw. wykonania planu pbrot6w płatniczych II Zagranicą Z4 

za okres od .1 stycznia do II grudnia 1982 r., rok 1982. 
sprawozdanie JE wykonania planu kredytowego t bl- 2: Sejm Polskie} Rzeczypospolitej Ludowej udziela 
lansu pieńlężIlych pn;ychod6w ł wydatków ludnoścl Rządowi absolutorium za okri.ls od l stycznia do 31 grud-
w 1982 r~ Dla 1982 r. 

Marszałek Sejmu: S~ GUCWG-
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 11 lłpca 1983 r. 

-w sprawię doręczania wojskowych dOkumentówosoblstych .1 trybu postępowania z tymi dokumentami 

Na _podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 2.1 listo- kaniu albo składa gą na przechowanie - za potwierdie-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej niem odbioru - vi układzie pracy l~b wojskowej ko
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979r. Nr 18, poz. 111) ' mendzie uzupełnień. 
zarządza się, co następuje: \ 

§ 1. Wojskowy dokument osobisty (książeczkę woj- ) 
skową 'lub legitymację) doręcza li. bezpośrednio do rąk 

. osoby zainteresowanej za potwierdzeniem odbioru. 

§ 2. 1. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pohyŁ 
stały jest obowiązana złozyć wojskowy dokument oso
bisty o lganowi administracji państwowej wydającemu 
paszport. O rgan ten przekazuje niezwloczn'ie otrzymany 
dokument eó właściwej wojskOWej komendy uzupełnień 
z jednoczesnym wskazaniem pal'lstwa, do 'którego osoba 
ta wyjechała. • 

2. OS0ba wyjeżdżająca za gr anicę na pobyt czasow y 
, pozostaw ia wojskowy dokument osobisty w sw oim mies'z-

3. Osoba· wyjeżdżająca wielokrotnie za granicę w ~ 
związku ·z wykonywaniem ' obowiązków slużbowYfh w. 
służbie ruchu .żeglugi wodnej, powie trznej lub komuni
kacji lądowej skład. wojskowy dokument osobisty za 
potwierdzeniem odbi·oru w zakładzie pracy. Os'oba kie-· 
rowana do p ra cy w służbie ruchu żeglygi wodnej moż. 
złożyć ten dokument również terenowemu orqanowi admi. 
nistracji morskiej za potwierdzeńiem odb~oru. 

4. Jeżeli osoba wyjeżdżając,,\ za granicę złożył. 

wojskowy dokumen\ osobisty na przechowanie wzakla" 
dzie pracy lub w terenowym organie administraoji mor
skiej i nie powróciła do kraju w ustalonym terminie. za
kład pracy (organ administ racj i morskiej) obowiązany jest 
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Jliezw!ocznieprzesłaĆ ten dokument do właściwej wojSK.O~ 
wej komendy uzupełnień. 

§ 3. 1. W razie ustalenia, że osoba przekraczająca 

granicę ma przy sobie wojskowy dokument osobisty, 
organ k ontJ:oli ruchu g ranicznego odbiera ten dokument 
sa potwierdzeniem odbioru i przesył'4 go do właściwej 

wO jskowej ko mendy uzupehlien. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiedl1io w ra-zie od: 

dania ;ojskowego dokumentu , osobistego przez osobę 
. przekraczającą granicę organowi kontroli ruchu granic~- , 

neg o. 

§ .(., 1. O utracie wojskowego dokumentu osobistego 
lego posiadacz jest obowiązany niezwłocznie za wiadomić 
osobiście lub listem poleconym właściwą wojskow!l ko-
mendę uzupełnień. , . 

2. Po , otrzymaniu zawiadomienia o utracie wojsko
wego dokumentu osobistego wojskowA komenda uzupeł

nie!'l wydaje osobie zainteresowanej tymczasowe zaświad
czenie wojskowe według ustalonego wzoru. Jeżeli w ciil
gu 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, 
utra cony dok ument nie zostanie odnaleziony, wojskowa 
komenda uzupełnień wydaje nowy wojskowy dokument 
Osobisty. 

J. - Jeżeli utrata wQjskowego dokumentu osobistego 
nastąpiła w czasie pełnienia cZy~1nej lłużby .wojskowej, 
tołnierz obowiąuny jest do niezwłocznego zameldowania 
e t y.m dowódcy jednostki wojskowej, który wyda je mu 
tymczasowe zaświadczenie wojskowe. 

4, Do czasu wydania nowego wojskowego dokumen
tu osobistego tymczasowe zaświadczenie wojskowezast.
puje wojskowy dokument olobistYI przepIsy dotyczlłce 

WOjskowego dokumentu osobistego stosuje lię odpo
wiednio. 

5. O odzyskaniu utraconego wojskowego dokumentu 
oso'bistego posiadacz jest obowiązany niezwło~zni e zawia
domić właściwą wojskową komendę uzupełnień i prze
kazat je] odzyskany" dokument; żołnierz w cżynnej służ

bie wojskowej o odzyskaniu ,dokument u melduje do-
wódcy ' jednostki wojsk.owej. . 

6. Tryb postępowania z wojskowymi dokumentami 
psobistymi w razie ich znalezienia normują przepisy: 

1) rozporządzenia Rady Ministrów s dnia i4 czerwca 
1966 r. W sprawie rzeczy znal&Zionych (Dz. U. Nr 22, 
poz. 141), -

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lipca 
1971 r. w Iprawie , postępowania s rzeczami znale
zi onymi w budynku ' publicznym (Dz. U. Nr 19, 
poz. 185), 

ł) · rozporządzenia Ministrów Gospodarki Te renowej 
i, Ochrony Srodowiska, Komunikacji oraz Zeglugi s ' 
dnia 12-' lipca 1'972 r. w Iprawle postępowania z rze
czami znalezionymi w ' rodkach transportu publicz
nego oraz pomieszczeniach I urządzeniach związanych 
z tym transportem (Oz. U. Nr 30, poz. 210) . ' 

§ 5. 1. Osoba, k tóra uzyska ła zezwolenie na zmianę 
ohywatelstwa polskiego, jest obowiązana złożyć wojsko
wy dokum.ent osobisty w urzędzie terenowego oIgan\l 
administracji państwowej stopńia podstawoweg'o prz y 
otrzymaniu dokumentu o zm ian ie obywatelstwa. 

2. Organ, (, któ rym mowa w ust. 1, wydaje osobIe 
za interesowanej zaś wiadczen ie stwierdzające złożenie 

wojskowego dokumentu osobistego i dokument te n nie
zwłocznie przesyła do właściwej wojskowej komendy 
uzupełnień . 

§ 6. 1. W razie zgonu posiadacza wojskowego d o
kumentu osobistego, osoby, które w myśl przepisów o do
wodach osobistych są obowiązane do zwrotu dowodu 
osobistego lub tymczasowego dowOdu osobistego, a 
zwłaSZCZA domownicy zmarłego , kierownicy hote li, zakła

dów służby zdrpwia, domów wypoczynkowych, są rów
nież obowiązane do przekazania wojskowego dok ument u 
osobistego zmarłego - urzędowi właściwego te renowego 
organu administracji państwowej stopnia podstawowego. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1. zawiadamia 
właściwą wojskową komendę uzupełl1ień o zgonie ,pOSki
dacza wojskowego dokumentu osobistego, przesyłając. 

jednocześnie ten dokument. 

ł 7. 1.' WoJskowe dok umenty osobi.ste osób tymcza~ 
sowo aresztowanych przechowuje się w depozycie a resz'-
tu śłedc;zego . • 

2. Wojskowe d okumenty osobiste osób odbywają~ 

erch karił pozbawienia wolnOŚci (w tym również karę 

aresztu wojskowego) naczelnik zakładu karnego przes yła 
do właśCiwej wojskow~j k omendy uzupełnień, jeże li ,są 

. to dokumenty: 
l) chor~iych lub oficerÓW rezerwy, 
2) Izeregowych lub . podoficeró w rezerwy, którym wy

dano \ kartę mobHlza'cyjną . 

3. Wojskowe dokumenty osobiste osób odby wdjąŁ'yc h 
karę pozbawienia wolności, innych niż w ymienione w 
ust. l, przechowuje się w depozycie zakładu karne go d o 
czasu zwolnienia tych osób z zakładu. 

ł 8. W s..prawach określonych w zarządzeniu właści

Wa są wojskowe komendy uzupełnień, 'do któr ych przy- ' 
najeżą ewidencyjnie posiadacze wojskowych do kumentów 
osobistych. 

§, ę. Przepisy zarządzenia ni e mają zastosowani a du 
wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy za wod o
wych. 

§ 10. Traci moc zarzildzenle Ministra Obrony Naro
dowej z dnia g. maja 1970 r. w Iprawie doręczania woj~ 
skowych dokumentów osobistych ł postępowania z tymi 
d okumentami (Monitor Polski Nr 15, poz. 129). 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w tyc.ie I dniem ogło
Izenia. 

Milljster O brony 'Na rodowej: w z. F. S/wieW 
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ZARZĄD:łI!NJE MINISTRAADMINJSTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRO~Y' SRODOWISKA 

z dnia 6 lipca 1983 r. 

~. sprawie zasad I ' warunków wydawania zagr~nicznym ',właścicielom przedsiębiorstw zezwoleń na .dzier:1aw4f 
, • nJerucbomokl przeznaczonycH do otyłku osobistego. 

Na JIOdstawle art. 39 u.t. 2 ustawy a dnia 6 lipca 
19a'2 r. o zasadacb prowadzenia Jta t&rytorium Polskiej 

_ auczyposptWitej Ludowej ozi&łalnołd gospodarczej W:&8-

kresie , cirobn~j wytwórczości ' prz~:I zagraniczne OItoby, . 
prawne- I fizyczne -{Dz. 1). Nr 19, paz. -146) zarządza II~ 
~o Daslfij)uje: 

\ 

, 


