
Dziennik Ustaw Nr 157 - 5113 - Poz. 1036 

1036 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 grudnia 1997 r. 

w sprawie trybu składania wniosków oraz terminów i sposobu wypłacania dotacji przysługujących partiom 
politycznym, a także wzorów urzędowych formularzy wniosków w sprawie dotacji, składanych przez partie 

polityczne. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerw
ca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, 
poz. 604) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb składania wnio
sków oraz terminy i sposób wypłacania z budżetu 
państwa dotacji przysługujących partiom politycz
nym, które uczestniczyły w wyborach do Sejmu i Se
natu, oraz określa wzory urzędowych formularzy 
wniosków w sprawie dotacji, składanych przez partie 
polityczne. 

§ 2. 1. Dotacja celowa wypłacana jest na podstawie 
wniosku o wypłacenie dotacji oraz informacji Państwo
wej Komisji Wyborczej o spełnieniu przez partię poli 
tyczną obowiązku złożenia informacji finansowej 
o otrzymanej z budżetu państwa dotacji na działa l ność 
statutową oraz o poniesionych wydatkach na cele sta
tutowe - o ile obowiązek taki ciąży na partii politycz
nej. 

2. Ustala się wzór urzędowego formularza wniosku 
o wypłacenie dotacji celowej, określony w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Wniosek o wypłacenie dotacji celowej skła
dany jest Ministrowi Finansów w terminie do dnia 31 
marca każdego roku, począwszy od roku następujące
go po roku, w którym ostatnio przeprowadzono wybo
ry do Sejmu i Senatu; do wniosku powinien być załą
czony uwierzytelniony wyciąg z ewidencji partii poli
tycznych. 

2. W razie utworzenia nowej partii w drodze połą
czenia się dwóch lub więcej partii politycznych, wła
ściwy organ nowej partii składa Ministrowi Finansów 
wniosek o wypłacenie dotacji celowej w ciągu 14 dni 
od dnia dokonania przez właściwy sąd wpisu partii 
do ewidencji; do wniosku powinien być załączony 
uwierzytelniony wyciąg z ewidencji partii politycz
nych. 

§ 4. 1. Dotacja celowa przekazywana jest na rachu
nek bankowy wskazany we wniosku o wypłacenie do
tacji. 

2. Dotacja celowa wypłacana jest w miesięcznych 
ratach, w terminie do 30 dnia każdego miesiąca, po
cząwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym został złożony prawidłowy wniosek o wypła
cenie dotacji - nie wcześniej jednak niż od stycznia 
każdego roku kalendarzowego. 

3. Raty dotacji celowej, przypadające za miesiące 
poprzedzające złożenie wniosku o przyznanie dotacji, 
wypłacane są razem z ratą przypadającą za miesiąc, 
w którym został złożony wniosek. 

§ 5. 1. W przypadku likwidacji partii politycznej za
przestaje się wypłacania dotacji celowej począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym partia 
podjęła uchwałę o rozwiązaniu lub uprawomocniło się 
postanowienie sądu o wykreśleniu wpisu partii z ewi
dencji. 

2. Likwidator partii politycznej obowiązany jest nie
zwłocznie zawiadomić Ministra Finansów o likwidacji 
partii. 

§ 6. 1. Dotacja podmiotowa wypłacana jest na pod
stawie wniosku o jej wypłacenie, potwierdzonego 
przez Państwową Komisję Wyborczą w przedmiocie 
uprawnienia partii do dotacji oraz liczby uzyskanych 
przez partię mandatów posłów i senatorów. 

2. Ustala się wzór urzędowego formularza wniosku 
o wypłacenie dotacji podmiotowej, określony w załącz
niku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 7. Wniosek o wypłacenie dotacji podmiotowej 
składany jest Ministrowi Finansów w ciągu 2 miesięcy 
od dnia stwierdzenia przez właściwy organ ważności 
wyborów, nie później jednak niż do dnia 28 lutego na
stępnego roku; do wniosku powinien być załączony 
uwierzytelniony wyciąg z ewidencji partii politycz
nych. 

§ 8. 1. Dotacja podmiotowa przekazywana jest na 
rachunek bankowy wskazany we wniosku o wypłace
nie dotacji , nie później niż do dnia 31 marca roku na
stępującego po stwierdzeniu przez właściwy organ 
ważności wyborów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dotacja podmiotowa wypłacana jest w ci ągu 
miesiąca od dnia złożenia prawidłowego wniosku 
o wypłacenie dotacji. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 18 grudnia 1997 r. 
(poz. 1036) 

WNIOSEK O WYPŁACENIE DOTACJI CELOWEJ W .. . ...... ... . roku 
na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych 

(Dz.U. Nr 98, poz. 604) 

1. Nazwa i adres partii: 

(organ partii politycznej statutowo uprawniony 
do jej reprezentowania na zewnqtrz) 

(nazwa partii) 

(dokładny adres siedziby partii) 

1.1. Nazwy i adresy partii wchodzących w skład nowej partii*: 

l) .................. .. ......................... .. 

2) .............................................. . 
3) .............................................. . 

(nazwa partii) (dokładny adres siedziby partii) 

1.2. Data wpisu partii do ewidencji*: 

2. Imiona, nazwiska oraz adresy osób, wchodzących w skład organu statutowo 

uprawnionego do reprezentowania partii na zewnątrz: 

3. Liczba ważnych głosów oddanych w skali kraju na okręgowe listy kandydatów na 

posłów partii w wyborach do Sejmu, zarządzonych na dzień ................... : 

3.1. Liczba ważnych głosów oddanych w skali kraju na okręgowe listy kandydatów 

na posłów partii, które uległy połączeniu*: 

(nazwa partii) (liczba głosów) 

4. Rachunek, na który należy przekazać dotację: 

(nazwa banku) 

(nwlIer rachunku) 

Załącznik nr 1 
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Niniejszym oświadczam, że: 

1) partia ...................................................... /partia( -e) ................................................ . 

wchodząca( -e) w skład partii ..................................................... ** spełnia( -ją) 

warunek do otrzymania dotacji celowej, określony wart. 29 ust. l ustawy o partiach 

politycmych, 

2) partia .................................................................. .Ipartie wchodzące w skład partii 

.................................................................. ** wywiązała( -y) Się z obowiązku 

złożenia informacji finansowej za ...... ...... rok, zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy o 

partiach politycmych, 

3) partia .................................................................. ./partie wchodzące w skład partii 

.................................................................. *. nie naruszyła(-y) zakazów, o których 

mowa wart. 25 ustawy o partiach politycmych . 

............................ , dnia ................ . 

(miejscowość) 

. ............................................... . 
(czytelny podpis osoby/osób 

uprawnionej(-ych) do 
reprezentowania partii politycznej) 

* Wypełnić w przypadku połączenia się partii politycznych. 

** Niepottzebne skreślić. 

Poz. 1036 
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WNIOSEK O WYPŁACENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ 
na podstawie art. 30 ust. 4 usta"y z dnia 27 czernt:a 1997 f. o partiach politycznych 

(Oz.u. Nr 98, poz. 604) 

(organ partii politycznej statutowo uprawniony 
do jej reprezentowania na zewnątrz) 

Czpć I Wypełnia partia polityczna 

1. Nazwa i adres partii: 

(nazwa partii) 

(dokładny adres siedziby partii) 

2. Imiona, nazwiska oraz adresy osób, wchodzących w skład organu statutowo 

uprawnionego do reprezentowania partii na zewnątrz: 

3. Liczba mandatów uzyskanych przez partię w wyborach do Sejmu i Senatu, 

zarządzonych na dzień .............................. . 

(mandaty posłów) (mandaty senatorów) 

4. Rachunek, na który należy przekazać dotację 

(nazwa banku) 

(numer rachunku) 

Poz. 1036 

Załącznik nr 2 

Niniejszym oświadczam, że partia .................................................................. . 

nie naruszyła zakazów, o których mowa wart. 25 ustawy o partiach politycmych . 

........... ................. , dnia ................ . 
(miejscowość) (czytelny podpis osoby/osób 

uprawnionej(-ych) do reprezentowaru'a 
partii politycznej) 
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CzłŚĆ n Wypełnia Państwowa Komisja Wyborcza 

P' K "Wb 'dza' anstwowa oID1SJa y orcza potwler , ze .............................................. . 
(nazwa partii politycznej) 

l) uzyskała w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień ...................... . 

............ ...... ...... mandatów posłów i ........................ mandatów senatorów, 
(,Uczba) (,Uczba) 

2) jest uprawniona do otrzymania dotacji podmiotowej, gdyż spełnia warunki,o których 

mowa wart. 154 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45, poZo 205, z 1995 r. Nr 132, pozo 640, 

z 1997 f. Nr 47, pozo 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, pozo 554, Nr 98, pozo 604, Nr 

121, pozo 770 i Nr 141, poz. 943). 

............................ , dnia .................... . 
(miejscowość) 

Pieczęć 

PKW 

1037 

(Przewodniczący Państwowej 

Komisji Wyborczej) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 grudnia 1997 r. 

w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczy
stego przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności (Dz. U. Nr 123, poz. 781) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytko
wania wieczystego przysługującego osobom fi
zycznym w prawo własności (Dz. U. Nr 123, 
poz. 781), 

2) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć użyt
kownika wieczystego lub jego następcę prawnego 
w przypadku uprawnień, o których mowa wart. 6 
ust. 1 ustawy, 

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek 
o przekształcenie prawa użytkowania wieczyste
go w prawo własności, zawierający podstawowe 
elementy do podjęcia decyzji o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo wła
sności. 

§ 2. Treść wniosku powinna zawierać: 

1) wskazanie adresata wniosku, 

2) dane osobowe wnioskodawcy: 
a) imię i nazwisko, 
b) imiona rodziców, 
c) miejsce zamieszkania, 
d) numer ewidencyjny PESEL, 

3) określenie położenia i powierzchni nieruchomości 
będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, 
z oznaczeniem jej według księgi wieczystej prowa
dzonej przez właściwy sąd, 

4) okres wykonywania użytkowania wieczystego nie
ruchomości przez wnioskodawcę i jego poprzedni
ków prawnych, 

5) dane dotyczące sposobu powstania prawa użytko
wania wieczystego, zwłaszcza na mocy umowy no
tarialnej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia 
sądu, 

6) informacje o: 
a) wysokości uiszczonej opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego za 1997 r., 


