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jestwystawiony-do.wód ust4wo:wego.ubezpieczenia, '*~- . - § 5 . . Książeczka miąędzynąr owej PQmocysamocho-
_ " nikacyjnego przy wyjeiQzie za gr.anicę. - do~ej upoważnia d.o korzystania w ciągu roku od 'daty 

jej wystawienia z usługwymien onych w §4: 
ł -3. 1. Posiadacz samochodu może dysponować - tylko' 

Jedną k$iążeczką międzynarodowej pomocy. samochodowej - _ 
bez wzvlęduna liczbę wyjeżdżających z nim osób; 

2 . . Posiadacz samochodu nie -moie korzy$tać zksią" 
żeczki międzynarodowej pomocy samochodowej . innej 
osoby. 

§ 4. Książeczka międzynarodowej pomocy samocho~ 
dowej upoważnia do korzystania w razie powstania awarii 
eksploatacyjnej z następujących usług: 

l) pomocy technicznej w razie uniernchomienia samo
chodu, 

2) holowania sa!Dochodu do najbliższego warsztatu na
prawczego; 

3) naprawy samochodu, łącznie z dostarczeniem niezbęd
nych części zamiennych, 

4) pierwszej pomocy lekarskiej (łącznie z kosztami am
bulansu) w nagłych i koniecznych wypadkach, 

5) pomocy prawnej i ekspertyz .technicznych samo
chodu, 

6) przewozu samochodu do Polskiej RZe\:zypos.politej 
Ludowej, jeżeli jego naprawa za granicą nie jest 
ekonomicznie llUi-sadniona lub .gdyprzewóz . jest uza
sadniony z innych przyczyn, 

7) przewozu do .kraju osób w wypadkach, o których 
mowa w pkt 6. 

I}. w palistwach, z k·lórymi Pol 
VIa ro.zlicza się na podstawi 
niehandlowych, określonych 

w kwocie nie -przekr 
500 rubli, 

a Rzeczpospolita Ludo
umów o płatnościach 
odrębnych przepisach 

zającej ' równowartości 

2) w innych paiistwach - w wocie nie przekraczają

cej równowartości 500 frank'w szwajcarskich. 

:§ 6. 1. Polski Związek Mot rowy przekazuje za gra
nicę należność za świadczone sługi na podstawie ra
chunku wystawionego przez zag niczny klub motorowy. 

2. Posiadacz samochodu jest bowiązany zwrócić Pol
skiemu Związkowi Motorowemu walucie polskiej kwo
tę zapłaconego rachunku, oblicz ną według zasad stoso
wanych prLy sprzedaży walut o eych na cele prywatne. 

§ 7. Traci moc zarządzenie linistra Finansów z dnia 
30 maja 1986 r. w sprawie zezw lenia na niektóre czyn
ności obrotu dewizowego wz resie międzynarodowej 
pomocy samochodowej (Monitor Polski Nr 17, poz. 106). 

§ 8. Zarządzenie wchodzi 
pada 1989 r. 

życie z dniem l listo-

Minister .inansów: A. Wróblewsk, 
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ZARZĄDZENIE · MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 14 czerwca 1989 r. 

zmlenlaJółce zarqcJzenlew .prawie terminów . udzielania dodatkowych dni wolnych d pracy w 1989 r. 

Na pOdstawie § l ust. 3 rozporządzenia Rady Mi!1i~ 
strów z dnia 23 grudnia 1988r. w sprawie czasuprilcy 
w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-:-1992 
(Dz. U. Nr 42, poz. 329) zarządza się, co następuje: 

l) wyrazy "l, 8,29 lipca" astępuje się wyrazami 
"l, 8, 15, 29 lipca"; 

2) wyrazy ,,11,18,25 listopada' zastępuje się wyrazami 
,,18, 25 listopada"~ 

§ 2. Z-arządzenie wchodzi życie z dniem ogło-

§ 1. W§ l zarządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej. z dnia 23 grudnia 1988 r.W sprawie terminów 
udzielania. dodatkowych dni wolnych od · pracy w t 989 r . . , 
(Monitor Polski Nr 36, poz. 330) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

szenia. 

Minister Pracy Polityki S cjalnej: w z. J. Szretet 
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ZARZĄDZENIE. MINISTRA ·ROLNICTWA, LESNłCTWA·1 GOSPODARKI 2VW OSCIOWEJ 

z dnia 15 czerwca 1989 r. 

w .prawle · Izczegółowego trybu sprzedały nleruchbmoścl Państwowego Fund szu Ziemi. 

Na podstaWie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. 
o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi 
OfaZ" Uporządkowaniu niektórych spraw związanych z 
przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego 
(Dz. U; Nr 17, :poz. 71, 7:1'963 r: Nr 28; ' poz. 168, z 1968 r. 

Nr 3, poz, 6, z 1971 r. Nr 27, p z. 250 i z 1989 r. Nr 10, 
poz~ 56) zarządza się. co n~stępuje:' 

.§ 1. Terenowy organ administracJł państwowe! 
o właściwośCi szczególnej 'dolispraw gospodarki gruntami 
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stopnia podstawowt!90' zwany dalej "terenowym orga
nem"; 

l) sporządza wyk'dZ nieruchoMości przeznaczonych do 
sprzedaży, 

2) ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty W danej 
miejscowości wykaz nieruchomości, o których ,mowa 
VI ,pkt L podstawę usialania ceny or~ terminy skła
dania wnioskow o nabycie nieruchomeści. 

3) zawiadamia pisemnie dzieIŻawców i współwłaścicieli; 
którym przysługuje -prawo pierwokupu, ,o przezna
czeniu nieruchomości do sprzeda.ży oraz informuje 
o warunkach. o których mowa w pkt 2, 

4) przyjmuje woios,ki o nabycie nieruchomości. 

§ 2. l. W razie przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży w drodze przetargu, terenowy organ zawiada
mia o ,tym osoby, które złożyły wnioski o nabycie nieru
chomości. 

2. Zawiadomienie powinno zawierać informację o; 

l) czasie i miejscu przeprowadzenia przetargu, 

2) cenie wywoławczej nieruchomości, 

3) wysokości wadium i terminie dokonania wpłaty ze 
wskazaniem konta, 

4) warunkach, jakie musi spełniać nabywca nierucho
mości ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 
1958 r. o sprzedaży nieruchomości PaństwowegoPun
duszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw 
związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i 
osadnictwa roł.Dego (Dz. U. Nr 17. poz. 71, z 1963 r. 
Nr 28. poz. 168, z 1968 r.' Nr 3. poz. 6, z 1971 r. Nr 27. 
poz. 250 i z 1989 r. Nr 10, poz. 56). 

3. Przetarg; 

l) , odbywa się publicznie ustnie, 

2) rozpoczyna się od wywołania ceny. 

04. Kandydatem na nabywcę zostaje ten, kto zaofe
rował najwyższą cenę. Prowadzący przetarg upr~i 
obecnych, że po trzecim obwieszczeniu najwyższej ceny 

, dalsze oferty nie będ4 przyjęte, obwieśCi trzybotnie 
ostatnio zaoferowan4 cenę, -zamknie przetarg i wymieni 
kandydata na nabywcę, który zaoferował najwy~szą cenę. 

S. Z przebiegu przetargu spisuje się protokół, podpi
sany przez osoby przeprowadzające przetarg i przez kan
dydata na nabywcę nieruchomości, wyłonionego w drodze 
przetargu. 

6. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, jeżeli 

żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wy
woławczej. W razie niedojścia przetargu do skutku, kan· 
dydata na nabywcę ustala się w drodze decyzji. 

§ 3. Terenowy organ przekazuje ostateczn4 decyzję 
o .ustaleniu kandydata na nabywcę wraz z wyceną części 
składowych nieruchomości lub protokół z przetargu oraz 
dokumentację pomiarowo-klasyfikacyjną - bankowi spół
dzielczemu. 

§ 4. Bank spółdzielczy ; 

l) informuje kandydata na nąbywcę o 'Wanmkach na
by.cia nieruchomości, w tym o cenie i warUJlkach jej 
spłaty oraz o terminie zaw.arcia umowyspnedaży, 

2) , reprezentuje Skarb Państwa przy zawarciu umowy 
sprzedaży. 

§ S. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni , 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
lywnościowej: w z. W. Młynarczyk 

la 

ZARZĄDZENIE MINISTRA JlYNi'U WEW~nZNEGO 

z dnia l 2 czerwc-a 1919 r. 

zmłeał.jilce zllfzildzeale w .prawle wyZllaczem.~.lek olK!wl,zkowo poiredDiczilcych w obrocie 
, reglamentowanymi materIaład;' palłwaml l' środkami tran.portu. 

Nil podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 224 R.dy Mini
strów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia 
materiałowo...ted:miczaege w' latach 1989 i IM ,~ter 
Połski Nr 37. poz. 342) zarządza się, co następuje: 

ł l. W z!łłączniku ,80 zar:ąGl.zenia MiA~tr. , RyDku 
Wewnętr~ego li! dnia 26 styc,znia ' 1989 r. ' w sprawie wy. 

,maczea.i.. jeQ~ oDoW1ąlltoW9 pGlirenicSlłqch w 
~.r,gcie :~eQ~wanYID~, łIl~ "pa1iw_:ł~r(łd. 

kamitransportu (Monitor Połski Nr 3, poz. 30) pod Ip. ·4 
w rubryce 2 wyrazy "Biuro Obrotu Towarowego Dobro

. w4IłDegG ZrzeszemaPnedsięWorSlw Państwowych "Papier" 
w Łodzi" zastępuje się wyrazami: "BiuroObrotu Toware
..,eg., Spółk.i ,HaJldłęwo.u~owej . li: 0.0 ••• p.pier". 

i 2. Z.cz\CłURłe wcłaGcłei w życie li: dJaiał ogłoszenia. 

MiDist~ .,Ilkll Wewn~z.oego: · M. Nut9Wł11d 


