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b) dla ośrodków sportu i rekreacji będących zakładami 
budżetowymi - do wysokości 50% kosztów utrzyma
nia obiektów i urządzeń sportowych, 

4) Ministerstwo Sprawiedliwości - dla zakładów budżeto
wych "Kolonie i obozy Centralnego Zarządu Zakładów 
Karnych" - do wysokości 40% kosztów rzeczowych 

i osobowych, z wyłączeniem kosztów produktów żywnoś
ciowych, w przeliczeniu na jeden osobodzień . 

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

Minister Finansów: wz. J. Zdrzalka 

373 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 28 września 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego 
w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 . W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie szczegóło
wego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego 

w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 
12, poz. 50) wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się § 5, 

2) w § 7 skreśla się wyrazy "i 5" . 

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

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: G. Janowski 

374 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 23 września 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz 
obszarów ich właściwości miejscowej. 

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 
147 oraz z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496) oraz 
w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie 
Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczy
stych (Dz. U. Nr 22, poz. 92), a także art. 16 § 2 i art. 21 
§ 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 
198, Nr 53, poz. 306 i Nr 89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 
234 i Nr 100, poz. 443) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 
maja 1991 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowa
dzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejs
cowej (Dz. U. Nr 53, poz. 230) wprowadza się w § 1 na
stępujące zmiany: 

1) w ust. 14 - w województwie katowickim: 
a) pkt 1-4 otrzymują brzmienie: 

,,1) Sąd Rejonowy w Będzinie - Wydział Ksiąg Wie
czystych - dla obszaru właściwości tego sądu, 

2) Sąd Rejonowy w Bytomiu - Wydział Ksiąg Wie
czystych - dla obszaru właściwości tego sądu, 

3) Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego są
du, 

4) Sąd Rejonowy w Chrzanowie - Wydział Ksiąg 
Wieczystych - dla obszaru właściwości tego są 
du," 

b) dodaje się nowy pkt 5 w brzmieniu: 
,,5) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - Wydział 

Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości 
tego sądu," 

c) dotychczasowe pkt 5-19 oznacza się jako pkt 6-20, 

2) W ust. 34 - w województwie radomskim - pkt 3-5 
otrzymują brzmienie: 
,,3) Sąd Rejonowy w Lipsku - dwa wydziały ksiąg wie

czystych obejmujące obszar właściwości tego sądu, . 
z wyłączeniem gminy Iłża : .. 
a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla gmin: Chotcza, 

Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad 
Wisłą, 

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzi
bą w Zwoleniu dla gmin: Kazanów, Policzna, 
Przyłęk, Tczów i Zwoleń, 

4) Sąd Rejonowy w Przysusze - dwa wydziały ksiąg 
wieczystych obejmujące obszar właściwości tego są
du: 
a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla gmin: Drzewica, 

Gielniów, Gowarczów, KIwów, Odrzywół, Potwo
rów, Przysucha, Rusinów i Wieniawa, 

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzi 
bą w Szydłowcu dla gmin: Borkowice, Chlewiska, 
Jastrząb, Mirów i Szydłowiec, 

5) Sąd Rejonowy w Radomiu - Wydział Ksiąg Wieczys
tych - dla obszaru właściwości tego sądu oraz dla 
gminy Iłża. ", 

3) w ust. 42 - w województwie tarnobrzeskim pkt 4 otrzy
muje brzmienie: 
,,4) Sąd Rejonowy w Staszowie - dwa wydziały ksiąg 

wieczystych obejmujące obszar właściwości tego są
du: 
a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla gmin: Bogoria, 

Łubnice, Osiek, Połaniec , Rytlll(iany i Staszów, 
b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzi

bą w Opatowi e dla gmin: Baćkowice, Iwan iska, 
Opatów i Sadowie." 

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

Minister 'Sprawiedliwości : Z. Dyka 


