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poz. 446 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) 
wart. 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. Ewidencję gruntów i budynków, w części do
tyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnie
niem przepisów o lasach." 

Art. 7. W ustawie z dnia 16 października 1991 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. 
Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, 
poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, 
poz. 72 i Nr 43, poz. 272) wart. 16 po ust. 7 dodaje się 
ust. 8 w brzmieniu: 

,,8. Do dyrektora parku narodowego należą odpo
wiednio zadania i kompetencje określone 
wart. 5 ust. 2-4, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10, art. 13 
ust. 1 pkt 1-3, art. 13a, art. 14a ust. 1 i 2, art. 26 
ust. 3 i 4, art. 30 ust. 1 pkt 10 i ust. 3 pkt 1 oraz 
art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. 
Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, 
poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, 
poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i z 1997 r. 
Nr 54, poz. 349)." 

Art. 8. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 
504 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 
156, poz. 775) wart. 24: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na 
miejsce położenia nieruchomości rejonowy or-

gan rządowej administracji ogólnej przekazuje 
nieodpłatnie, w drodze decyzji, Lasom Pań

stwowym wydzielone geodezyjnie grunty 
wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone do 
zalesienia w miejscowym planie zagospodaro
wania przestrzennego albo w decyzji o warun
kach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Art. 19 stosuje się odpowiednio."; 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

,,4a. Agencja może nieodpłatnie przekazywać La
som Państwowym wydzielone geodezyjnie la
sy, a także grunty nadające się do zalesienia, 
inne niż określone w ust. 4. Przekazanie nastę
puje w drodze umowy zawartej między Preze
sem Agencji a Dyrektorem Generalnym La
sów Państwowych." 

Art. 9. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych 
przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się prze
pisy dotychczasowe. 

Art. 10. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa ogłosi w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 
wydania jednolitego tekstu. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie
sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 43, któ
ry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 maja 1997 r. 

w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania kosztoryso
wych norm nakładów rzeczowych, ich opracowywania i wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych. 

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dn ia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. 
Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, 
poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, 
poz. 536 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji do: 

1) określania zasad opracowywania kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych obiektów i robót bu
dowlanych, 

2) opracowywania i wydawania kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, z zastrzeżeniem prze
pisów ust. 2. 

2. Upoważnia się do opracowywania i wydawania 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych: 

1) Ministra Kultury i Sztuki - dla robót związanych 
z konserwacją obiektów zabytkowych, 

2) Ministra Gospodarki - dla robót: 
a) montażowych maszyn i urządzeń górniczych 

oraz mechanicznej przeróbki węgla, 
b) górniczych podziemnych, wraz z robotami elek

trycznymi, teletechnicznymi oraz rurociągami 
technologicznymi i robotami transportowymi, 

c) wiertniczych, wiertniczych mrożeniowych i ce
mentacyjnych oraz geofizycznych, 

d) montażowych górnictwa ropy naftowej i gazu 
wraz z urządzeniami, 

3) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -
dla robót obejmujących melioracje wodne oraz 
budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę i sanitacji 
wsi. 
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3. Upoważnia się do opracowywania i wydawania 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych innych 
ministrów niż wymienieni w ust. 1 i 2, właściwych ze 
względu na przedmiot ich działania, dla robót remon
towych nie wchodzących w zakres budownictwa ogól
nego. 

§ 2. Upoważnia się: 

1) Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do ustalania 
cen za: 
a) świadczenia publicznych zakładów opieki zdro

wotnej, z wyjątkiem świadczeń profilaktycznych 
domów zdrowia i stacji sanitarno-epidemiolo
gicznych, wykonywanych na podstawie umowy 
zawartej z osobami fizycznymi lub osobami 
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi 
nie będącymi osobami prawnymi, 

b) osobiste świadczenia osób fizycznych na rzecz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (odda
wanie krwi itp.), 

2) Ministra Gospodarki do ustalania cen urzędowych 
energii elektrycznej w obrocie między przedsię
biorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką 
zajmującą się przesyłem i obrotem energią elek
tryczną oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dosta
wy energii elektrycznej. 

§ 3. Organy administracji państwowej wymienione 
w § 2 ustalają ceny, wymagające dotacji z budżetu pań
stwa w uzgodnieniu z Ministrem Finansów. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia orga
nów administracji państwowej do określania zasad 
opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawa
nia oraz ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. 
Nr 16, poz. 86 i z 1990 r. Nr 46, poz. 272). 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 czerwca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 
o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. 
Nr 106, poz. 495) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania sta
tutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 802) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki 
organizacyjne: 
1) Gabinet Polityczny Prezesa Centrum, 
2) Sekretariat Centrum, 

3) Departament Rozwoju Gospodarczego, 
4) Departament Rozwoju Społecznego, 

5) Departament Polityki Regionalnej i Przestrzen
nej, 

6) Departament Strategii i Integracji Międzynaro-
dowej, 

7) Departament Struktur Państwa , 

8) Departament Monitorowania i Analiz, 

9) Departament Spraw Obronnych, 
10) Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji, 

11) Biuro Finansów, Kadr i Administracji, 
12) Biura Rozwoju Regionalnego z siedzibami 

w Białymstoku, Gdańsku , Katowicach, Krako
wie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, War
szawie i Wrocławiu." 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 15 maja 1997 r. 

w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Dzieci Maryi z siedzibą w Krakowie. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. 

Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, 
z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, 
poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1997 r. Nr 28, 


