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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 15 maja 1991 r. 

w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu 
przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r. 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
16 października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na 
wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościo
wych na budownictwo mieszkaniowe (Dz. U. Nr 72, poz. 
424) zarządza się; co następuje: 

§ 1. W celu przeliczenia wartości wkładów lokowanych 
w 1991 r. na oszczędnościowych książeczkach mieszkanio
wych Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państ
wowego i banków spółdzielczych na liczbę m2 powierzchni 

użytkowej bud~nku mieszkalnego ustala się wskaźnik przeli
czeniowy 1 m powierzchni użytkowej dla budownictwa 
mieszkaniowego spółdzielczego wielorOdzinnego i jedno
rodzinnego oraz indywidualnego na I kwartał 1991 r. w wy
sokości 2.465 tys. zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
w z. A. Diakonow 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

. z dnia 28 maja 1991 r. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. 
Nr 6, poz. 43, z 1983 r: Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia ochrony porządku publicznego 
w czasie wizyty Papieża Jana Pawła II wprowadza się na 
terytorium całego kraju w okresie od 1 czerwca do 9 czerwca 
1991 r.zakaz noszenia wszelkiej broni w rozumieniu przepi
sów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji 
i materiałach wybuchowych oraz rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w spra
wie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o brohi, amu
nicji i materiałach wybuchowych na poszczególne rodzaje 
broni białej oraz przedmioty, których używanie może zagrażać 
bezpieczeństwu publicznemu (Dz. U. Nr 76, poz. 451). 

§ 2. Zakaz noszenia broni nie dotyczy funkcjonariuszy 
Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby 
Więziennej oraz żołnierzy, a także pracowników instytucji 
i członków formacji powołanych do ochrony porządku 
publicznego lub mienia oraz osób wykonujących usługi 
w zakresie ochrony osób lub mienia, którym pozwolenie na 
broń wydały właściwe organy Policji lub organy wojskowe. 

§ 3. W razie ujawnienia przez funkcjonariuszy Policji, 
Urzędu Ochrony Państwa lub Straży Granicznej noszenia 
broni przez osoby objęte zakazem, o którym mowa w § 1 , broń 
ta podlega odebraniu i zdeponowaniu w jednostce Policji, na 
której terenie działania została odebrana. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. J. Widacki 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ 

z dnia 14 maja 1991 r. 

w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania antydumpingowego. 

Podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 100 
ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. 
U. Nr 75, poz. 445) umorzono dwa postępowania antydum
pingowe wszczęte z urzędu przez Prezesa Głównego Urzędu 
Ceł postanowieniami: 
1) z dnia 5 lutego 1991 r., obejmującym tłuszcze i oleje 

zwierzęce lub roślinne oraz produkty ich rozkładu, a 

także gotowe tłuszcze jadalne (Monitor Polski Nr 6, 
poz. 43). 

2) z dnia 15 lutego 1991 r., obejmującym mięso wołowe 
(Monitor Polski Nr 7, poz. 54). 

Prezes Głównego Urzędu Ceł: M. F. Zieliński 

.. 




