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Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. Ipoz. 635) 

WYKAZ NIERUCHOMOŚC I STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT UŻYTKOWAN IA WIECZYSTEGO N I EZALEŻNEGO 
SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SOLIDARNOŚĆ" ORAZ OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUM IENIA 

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot użytkowania w ieczystego Niezależnego Samorządnego Związk u 
Zawodowego "Solidarność": 

Oznaczenie 
Powierzchnia Lp. Województwo Gmina Miejscowość Ulica, nr porządkowy księgi w ewidencj i wm' WartoŚĆ w zl 

wieczystei gruntów 

1 Białostockie Białystok Białystok Maria 3276 1811/2 3007 2.317.954 
Curie-Skłodowskiej 3 

2 kieleckie Kielce Kielce Piotrkowska 12 1093, 979 6422 4.615.044 
1063 

3 koszalińskie Kołobrzeg Kołobrzeg Rodzewiczówny 1 6688 43/3, 31220 17.699.763 
(8293), 
12212 44 

2. Nieruchomości stanowiące przedm iot użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumien ia Związków 
Zawodowych: 

Oznaczenie 
Powierzchnia Lp. Województwo Gmina Miejscowość Ulica, nr porządkowy księgi w ewidencj i wm' Wartość w z ł 

wieczystej gruntów 

1 kieleckie Busko-Zdrój Busko-Zdrój Topolowa 2 22731 122 8609 3.324.375 

2 koszalińskie Koszalin Koszalin Zwycięstwa 137/139 28249 30111 3902 3.007.317 

3 olHtyńskie Grunwald Mielno 25849 8 1/5 22135 523.996 

4 opolskie Opole Opole Reymonta 16 86342 45/1. 45/2 612 1.906.987 

5 warszawskie Warszawa Warszawa Kopernika 36/40 152153 " 3485 17.146.204 

i Sewerynów 1/3/5 

6 zielonogórskie Zielona Góra Zielona Góra Wyspiańskiego 13 37313 296 1305 1.234.753 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PANSTWA 

z dnia 11 sierpn ia 1997 r. 

w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Roln ej Skarbu Pa ństwa, 
w razie ustanowienia lu b wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustal ania i w noszenia opłat . 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 pazdziernika 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Panstwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 
i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, 
poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 
i Nr 79, poz. 484) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przekazan ie w zarząd mienia wchodzącego 
w sklad Zasobu Własności Rolnej Skarbu Panstwa mo
ze nastąpić na wniosek państwowej jednostki organi
zacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. We 
wn iosku nalezy wskazać polozenie i powierzchn ię nie
ruchomości, cel, na jaki ma być wykorzystana, oraz 
czas trwania zarząd u . 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) opin ię organu sp rawującego zwierzchni nadzór nad 
jednostką składającą w niosek, 

2) wyciąg z rejestru ewidencj i gruntów i budynków, 
a takze kopi ę lub wyrys z mapy ewidencyjnej nie
ruchomości z wykreślonym przebiegiem jej gra
nic, 

3) wypis z m iejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

4) opin ię wojewódzkiego konserwatora zabytków, je
zeli w skład n ieruchomości wchodzi obiekt wpisa
ny do rejestru zabytków lub objęty ochroną konser
watorską, albo wojewódzkiego konserwatora przy
rody, jezeli w skład nieruchomości wchodzi obiekt 
przyrody prawnie chroniony. 

§ 2. 1. Decyzja o przekazan iu w za rząd powinna za
wierać w szczególności: 

l) nazwę i siedzi bę jednostki przejmującej , 
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2) oznaczenie nieruchomości według ewidencj i grun
tów i budynków oraz księgi wieczystej lub zbioru 
dokumentów, jeżeli są prowadzone, 

3) określenie przeznaczenia nieruchomości w miej
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
oraz celu, na jaki nieruchomość zostaje przekazana 
w zarząd , 

4) termin przejęcia w za rząd i czas trw ania zarządu, 

5) określenie wysokości opłaty rocznej i sposobu jej 
uiszczania albo wskazanie podstawy niepobierania 
opłaty. 

2. Decyzję przekazuje się do wiadomości gminie 
i rejonowemu organowi rządowej admin istracj i ogól 
nej. 

3. Koszty związane z przekazaniem nieruchomości 
w zarząd ponosi jednostka przejmująca. 

§ 3. 1. Jeżeli przekazanie w zarząd mienia ma nastą

pić w drodze umowy, o której mowa wart. 35 ust. 2 
ustawy z dnia 19 pażdziernika 1991 r. o gospodarowa
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Oz. U. 
z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. 
Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz 
z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484), jednostki 
przekazująca i przejmująca składają współny wniosek 
o zgodę do Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Do powyższego wniosku jednostki przekazu
jąca i przejmująca dołączają dokumenty, o których mo
wa w § 1. 

2. W umowie na łeży zamieścić w szczegół ności da
ne wymienione w § 2 ust. 1, a ponadto sposób zwrotu 
nakładów poniesionych na budynki i inne części skła 
dowe nieruchomości oraz termin przekazania m ienia 
i spo rządzenia protokoł u zdawczo-odbiorczego. 

3. Odpis umowy oraz protokołu zdawczo-odbior
czego strony umowy niezwłocznie przekazują Agencji, 
gm inie i rejonow emu organowi rządowej administra 
cji ogólnej, a w przypadku wpisania obiektu do rejestru 
zabytków -także wojewódzkiemu konserwatorowi za
bytków. 

§ 4. Decyzja o wygaśnięciu zarządu powinna zawie
rać w szczególności: 

1) przesłanki wygaśnięcia zarządu, 

2) nazwę i siedzibę jednostki sprawującej za rząd, 

3) oznaczenie decyzji albo umowy o przekazaniu w za
rząd, 

4) oznaczenie nieruchomości według ewidencji grun
tów i budynków oraz księgi wieczystej lub zbioru 
dokumentów, jeżeli są prowadzone, 

5) termin zwrotu mienia. 

§ 5. 1. Wydanie mienia przekazanego w za rząd lub 
zwrot mienia w razie wygaśn ięcia za rządu stwie rdza 
się protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym 
przez jednostkę przekazującą i przejmującą. 

2. W razie likwidacj i jednostk i sprawującej za rząd, 
zwrotu mienia dokonuje osoba upoważniona do prze
prowadzenia likwidacji tej jednostki. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać 
spis z natury przejmowanych nieruchomości wraz 
z częściami składowymi , w tym drzewostanów. 

4. Spisu z natury dokonuje się według zasad pro
wadzenia rachunkowości. 

§ 6. 1. Opłatę roczną z tytułu wykonywania za rządu 
uiszcza s ię, bez uprzedniego wezwania, na rachunek 
Agencj i do dnia 15 lutego każdego roku za poprzedni 
rok kalendarzowy. 

2. Obowiązek wnoszenia opłaty roczne j z tytułu wy
konywania zarządu mieniem przekazanym w trybie 
określonym w § 2 i 3 powstaje z dniem protokolarnego 
wydania mienia. 

3. W razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu 
w ciągu roku kalendarzowego opłatę uiszcza się w wy
sokości proporcjonalnej do czasu trwania zarządu. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszen ia. 

Minister Skarbu Państwa: M. Pietrewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 5 sierpnia 1997 r. 

w sprawie okresów zaliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej 
Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczan ia i wypłacania . 

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21. poz. 86 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Do okresu służby, od którego zależy nabycie 
prawa do nagrody jubi leuszowej przez strażaka Pań

stwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "strażak iem", 
zalicza się następujące okresy: 

1) okresy słu żby i pracy oraz inne okresy uwzględnia
ne strażakom przy ustalaniu wzrostu uposażenia 




