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'łuzny nii 10 laL Naleinośt Państwa _ tego tytułu po.cl
. lega zabezpieCZJllłu hipotecznemu. 

:I. Należn~cl, o których mowa w ust. l, podlegaJ\ 
Jprocentowanłu według usad obowt,nj,cych przy opro

·tentowaniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchG.'l 
.ości. ··· 

" 
§ 6. Przepis § 4 stosuje się odpowiednIO do hVIotui 

nieruchomoki zamiennej, jeżeli nie można przywiÓCit 
jej do stanu poprzednieg0. ~( 

f 1. Rozporządzenie wchodzi w życie . s dniem . ·ogło
.~nilł K.mocll od dnia l sierpnia 1985 r. 
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K dnia 16 września 1985t. 

W sprawie zaliczanła wartoścł ,mienia nieruchomego pozostawionego z&granką na poczet : opiat r.a· użytkowanie 
wleczylte lub n& pokrycie ceny sprzedaży działki bud0'flaneJ l położonych na nlElJ budynków. 

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietni. 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nierucho
mo~ci . (Dz. U. Nr 22, poz. 99) zarządza się, co następute, 

§ 1. . IlekroĆ w ro.zporządzeniu jest mowa o mieniu, 
. rozumie się .przez to mienie ' nieruchom&, o którym mowa 
'Wart. 88 m~tawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospo
darce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomośd (Dz. U. 
Nr 22, poz. 99). 

§ 2. Wartość mienia zalicza się na poczet opłat za. 
użytk.owanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży 

dzi iilki bud owlanej oraz położon ego na tej działce, domu, 
budy nku albo lokalu. 

§ 3. Jeżeli wartość mienia przekracza cenę sprzedaży 
nler uchomoś'Ci przeznaczonej na cele mieszkalne, różnica 

może być wliczona' na poczet opłat za użytkowanie wie
czyste lub na pokrycie ceny s'przedazy dzialklzabudo
wanej budynkiem przeznaczonym ~a pomieszczenia dO; 
prowadzenia działalności handlowej, usługowej bądź innej 
działalności z zakresu drobnej wytwór<:\zości, budynkiem 
przeznaczonym na pracownię do prowadzenia działalności 
twórczej lub ch .. mem letniskowym albo działki przezna
czonej pod tego rodzaju zabudowę. 

§ 4. Wartość mienia stanowiącego budynki związana 
I gospodarstwem rolnym może być zaliczona rolnikowi, 
który otrzymał już grunt rolny bez zabi.ldowań jako ekwi
walent za mienie na poczet opłat za użytkowanie wie
czyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki zabudowa
Dej budynkiem związanym z gospodarstwem rolnym. 

§ 5. '1. Osoba ubiegająca się o zaliczenie wartości 
mlenia jest obowiązana przedstawić organowi, do którego 

zgłosiła wniosek o oddanie jej w użytkowanie wiecz yste 
lub o sprzedaż ~runtu, urzędowy opis mienia lub odpis 
zaświadczenia odszkodowawczego' wydanego przez b. Pan
stwawy Urząd Repatriacyjny. 

2. W braku dokumentów wymienionych w ust. 1 za· 
Hczenie wartości mienia może ' nastąpić na podstawie 
innych dokumentów sporządzonych przed repattiacj" 
i świadczących niewątpliwie o pozostawieniu t'akiego 
mienia, Ił w szczególnoścI' orz.:'czeIl sądowych stwierdz'a-

. jących prawo własności, wyciągów z ksi il9 wieczystych, 
aktów notarialnych i decyzji administracyjnych. 

3. O .. zaliczeniu wartości mienia na poczet opłat Zll 

użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży 

nieruchomości orzeka terenowy organ administracji pań
stwowej o właściwości szczególnej do ' spraw gospodarki 
gruntami .i wywłaszczania nieruchomości stopnia ppdsta
wowego. 

§ 6. WartośĆ mienia usŁala si~ na podstawie danych 
stwierdzajqcych rodzaj i rozmiary tego mienia, z zasto
sowaniem: 

1) dla ustalenia wartości domów I budynków - szacun
ku kosztów ich odtworzenia, pomniejszonych o stopień 
zU'życia" 

2) dla ustalenia wartolici gruntów - zasad określonych 
przez właściwą radę narodową stopnia wojewódzkiego 
zgodnie z art. 44 ustawy, O której mowa w §l. 

§ 7. ' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo
sze,nia z mocą od dnia 1 sierpnia 1985 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. fv1essner , 

Opłata za prenumeratę Dziennika U,taw wynosi ronnle 1600.- zł. półrocznie 1000.- zł. . 
,Opłat:a za prenumeratę załącznika do Dzienniki! Ustaw wynosI 300.- . zł. 
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Reklamacje z powodu nie doręczenia poszczególnych nllmerów I.głas1aćnależy na 
piśmie do Wydziału Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mini strć· w (ul. Powsin
ska 69171, 00-979 Warszawa. skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu następnego kolej-

. nego numeru. 
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