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7) wart. 6a po wyrazie "starostę" dodaje się wyrazy 
"albo prezydenta miasta na prawach powiatu"; 

8) w art. 7: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i do
daje się zdanie drugie w brzmieniu: 

" Podstawą wpisu tej hipoteki jest ostateczna de
cyzja, o której mowa wart. 5 ust. 4.", 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. W celu zabezpieczenia należności związanych 
z opłatami za przekształcenie poszczególnych 
udziałów w prawie wieczystego użytkowania 
we współwłasność Skarbowi Państwa albo 
gminie przysługują hipoteki przymusowe ob
ciążające nieruchomości lokalowe tych osób, 

na rzecz których nastąpiło przekształcenie, 
o którym mowa wart. 1 ust. 5." 

Art. 2. Do spraw wszczętych, lecz nie zakończonych 
decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniej
szej ustawy, stosuje się jej przepisy. 

Art. 3. Minister Sprawiedliwości ogłosi w Dzienni
ku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst usta
wy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fi
zycznym w prawo własności, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 
wydania jednolitego tekstu. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego. 

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy 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, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, 
Nr 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku Na
rodowego (Dz. U. Nr 4, poz. 28) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w § 1 wyrazy ,,7 171,30 ha" zastępuje się wyrazami 
,,7469,73 ha", a wyrazy ,,3847,52 ha" zastępuje się 
wyrazami ,,3872,24 ha" oraz wyrazy" 11018,82 ha" 
zastępuje się wyrazami" 11341,97 ha"; 

2) w § 2: 

a) w pkt 1 wyrazy" 11011,99 ha" zastępuje się wy
razami" 11299,53 ha", 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) działki nr 17/1, 17/2, 21, 22/1, 203, 219, 226, 
303/3, 303/4 (miasto Drawno) - o po
wierzchni 5,63 ha", 

c) po pkt 6 dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu: 

,,7) działki nr 125, 131/3, 136 (obręb Martew, 
gmina Tuczno) - o powierzchni 3,03 ha, 

8) działka nr 2/1 (obręb Nowa Studnica, gmina 
Tuczno) - o powierzchni 20,76 ha, 

9) działki nr 54, 57/1, 57/2, 57/3, 59 (obręb Bar
nimie, gmina Drawno) - o powierzchni 
9,11 ha"; 

3) w § 3: 

a) w pkt 4 wyrazy "Nadleśnictwa Bierzwnik" zastę
puje się wyrazami "Nadleśnictwa Drawno", 

b) po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

,,9) Nadleśnictwa Bierzwnik oddział nr 56k, 61d, j, 
103a (obręb Zatom, gmina Drawno) - o po
wierzchni 0,62 ha."; 

4) w § 5: 

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "wędkowania" doda
je się wyrazy "poza miejscami do tego wyzna
czonymi", 

b) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) wykonywania zadań z zakresu bezpieczeń
stwa i obronności państwa oraz porządku 
publicznego."; 

5) w § 6 w ust. 1 wyrazy ,,35590 ha" zastępuje się wy
razami ,,35267 ha", a wyrazy ,,24175 ha" zastępuje 
się wyrazami ,,23876 ha" oraz wyrazy" 11100 ha" 
zastępuje się wyrazami" 11076 ha". 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




