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§ 3. 1. Organ dokonuje oszacowania nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży według cen określonych 
w przepisach o sprzedaży nieruchomości Państwowego 
Funduszu Ziemi. 

2. Po oszacowaniu nieruchomości organ wyznacza 
właścicielowi (właścicielom) siedmiodniowy termin do za
poznania się z dokumentami dotyczącymi oszacowania i do 
zgłoszenia zastrzeżeń. 

§ 4 . Organ podaje do wiadomości publicznej, przez 
wywieszenie ogłoszenia w budynku urzędu gminy oraz 
w innych zwyczajowo przyjętych miejscach, informację 
o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, z podaniem: 

1) imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania wnioskodaw
cy, 

2) oznaczenia poszczególnych działek według ewidencji 
gruntów, 

3) rodzaju i klasy gruntów, 

4) części składowych mających wpływ na cenę nierucho
mości, 

5) ceny ustalonej w myśl § 3, z zastrzeżeniem, że może ona 
ulec ponownemu ustaleniu w razie zwyżki cen nieru
chomości Państwowego Funduszu Ziemi, 

6) terminu zgłaszania do organu przez osoby fizyczne 
i prawne pisemnych ofert kupna nieruchomości po cenie 
ogłoszonej; termin ten wynosi 30 dni i liczy się od dnia 
ogłoszenia, 

7) zastrzeżenia, że Skarb Państwa i gmina nie ponoszą 
odpowiedzialności za ewentualne niedojście sprzedaży 
do skutku. 

§ 5. 1. O każdej ofercie organ zawiadamia wnioskoda
wcę· 

2. Jeżeli nie później niż przed upływem 14 dni od zawia
domienia wnioskodawcy o ofertach cena nieruchomości poda
na w ogłoszeniu przestała być aktualna wskutek zwyżki cen 
nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, organ dokonuje 
ponownego ustalenia ceny i zawiadamia o niej oferentów, 
wyznaczając każdemu z nich siedmiodniowy termin do po
twierdzenia oferty kupna po cenie zaktualizowanej. 

§ 6. 1. Organ wydaje zaświadczenie stwierdzające, że 
nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących 
w skład danego gospodarstwa rolnego co najmniej po cenie 
ustalonej według przepisów o sprzedaży nieruchomości 
Państwowego Funduszu Ziemi, jeżeli w terminach okreś
lonych w myśl § 4 i 5 nie zgłoszono lub zgłoszono, a następnie 
wycofano ofertę (oferty) kupna wszystkich nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży. 

2. Organ w drodze postanowienia odmawia wyda
nia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zgłoszo
no ofertę (oferty) kupna wszystkich nieruchomości prze
znaczonych do sprzedaży po cenie ustalonej w myśl 

§ 3-5, z zachowaniem terminów określonych w tych prze
pisach. 

§ 7. 1. Koszty czynności organu przyjmuje się w zry
czałtowanej wysokości 10% kwoty naj n iższej emerytury 
obowiązującej w kwartale, w którym wydano zaświadczenie 
lub postanowienie przewidziane w § 6. 

2. Jeżeli oszacowanie określonych składników nieru
chomości wymaga przeprowadzenia czynności przez upraw
nionego rzeczoznawcę nie będącego pracownikiem organu, 
koszt tych czynności przyjmuje się według wystawionego 
rachunku. 

§ 8. 1. Organowi przysługuje bieżąca refundacja kosz
tów czynności, o których mowa w § 7, z pobranych składek na 
ubezpieczenie społeczne rolników. 

2. W razie braku podstaw do wydania zaświadczenia 
przewidzianego w § 6 ust. 1 lub jeżeli wnioskodawca cofnął 
wniosek po dokonaniu czynności związanych z oszacowa 
niem, wnioskodawca obowiązany jest uiścić koszty na ra
chunek organu; o obowiązku tym organ orzeka w postano
wieniu wydanym w myśl § 6 ust. 2 albo w odrębnym 
postanowieniu . 

3. Jeżeli wydano zaświadczenie przewidziane w § 6 ust. 
1 lub jeżeli organ zwolnił wnioskodawcę z obowiązku 
uiszczenia kosztów dokonanych czynności na podstawie 
odrębnych przepisów, koszty te pokrywa Kasa Ubezpiecze
nia Społecznego Rolników, zwana dalej "Kasą". 

4 ~ Rozlicżeń między organem i Kasą, wynikających 
z ust. 1-3, dokonuje się w terminach i na zasadach obowią
zujących przy roz4iczaniu składek na ubezpieczenie społecz
ne rolników. 

§ 9. W sprawach określonych w § 2 i 6 stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego doty
czące wydawania zaświadczeń, a w sprawach określo
nych w § 8 ust. 2 - przepisy tego kodeksu dotyczące zwro
tu kosztów przez stronę po zakończeniu postępowa

nia. 

§ 10. Koszty czynności w sprawach określonych 
w § 1 ust. 1, w których wniosek złożono po dniu 1 stycznia 
1991 r., lecz przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
pokrywa Kasa na zasadach określonych w rozporządzeniu. 

, § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : A. Tański 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 20 marca 1991 r. 

w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa oraz ich małżonków do ulgi przy 
przejazdach państwowymi środkami komunikacji. 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179) i art. 61 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 
30, poz. 180) zarządza się, co następuje : 



Dziennik Ustaw Nr 39 560 Poz. 172 

§ 1. Funkcjonariusze Policji i Urzędu Ochrony Państwa 
oraz ich małżonkowie uprawnieni są do ulgi 50% przy 
przejazdach w krajowej komunikacji otwartej, tj . w po
wszechnie dostępnych i kursujących według podanych do 
wiadomości publicznej rozkładów jazdy pociągach przed 
siębiorstwa Polskie Koleje Państwowe i autobusach przed
siębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. 

§ 2. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgi 
określonej w § 1 są: 

1) legitymacja służbowa funkcjonariusza Policji, 

2) legitymacja służbowa funkcjonariusza Urzędu Ochrony 
Państwa, 

3) legitymacja małżonków funkcjonariuszy Policji i Urzędu 
Ochrony Państwa, stosowana dla pracowników urzę
dów państwowych. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji 
z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie korzystania przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatels
kiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi 
środkami komunikacji (Dz. U. z 1986 r. Nr 10, poz. 58). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: E. Waligórski 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armi i Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980---1990, 

- w księgarni sądowej (gmach Sądów, al. Swierczewskiego 127, tel. 20-03-71 w . 377), w księgarniach : im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Swierczewskiego 
119/123 (tel. 20-46-28) ; Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz 
z roku 1990; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z roku 1990: 

- w punktach sprzedaży znajdujących s ięw urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41) , B iałymstoku (ul. Mickiewicza 3/5) , Bielsku - Białej 

(ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3) , Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (ul. Basztowa 22) , Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Lesznie Wlkp. 
(pl. Kościuszki 4), Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3) , Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a), 
Płocku (ul. Kolegialna 15), Przemyślu (ul. Rynek 26), Radomiu (ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (ul. XX-Lecia PL 2) , Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6), 
Suwałkach (ul. lenina 13), Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w : Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 ), Bielsku- Białej (ul . Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie), Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8), Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35), Elblągu (ul. Trybunalska 25) , Gdańsku (ul. 
Gen. K. Swierczewskiego 30) , Gdyni (pl. Konstytucji 3), Gliwicach (ul. Powstańców 23), Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka I 33). Jeleniej Górze (ul. Wojska 
Polskiego 56) , Kaliszu (al. Wolności 13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26), Koninie (ul. Energetyka 5), Koszalinie (ul. Alfreda 
lampego 34), Krakowie (ul. Przy Rondzie 7) , legnicy (ul. Złotoryjska 29) , lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76), Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5), Nowym 
Sączu (ul. Pijarska 3) , Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 44) , Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1 a) , 
Radomiu (ul. Nowotki 10), Rzeszowie (pl. Gwardii ludowej 3) , Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Swidnicy (pl. 
Grunwaldzki 14), Tarnowie (u l. Dąbrowskiego 29), Toruniu (ul. Fosa Staromiejska), Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze 
(pl. Słowiański 1) . 

Egzempłarze bieżące oraz z łat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
M inistr6w, ul . Powsińska 69171. 00-979 Warszawa P-1. 

Reklemacje z powodu niedorfCZenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urz,du Rady Ministrów, ul. Powsińska 69171. 
00-979 Warszawa. P-1 . niezwłocznie po otrzymaniu nast,pnego kolejnego numeru . 
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