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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 lipca 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. 

Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, 
poz. 741) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się w postępo

waniu , w wyniku którego następuje określanie warto
ści nieruchomości, w tym gruntów, części składowych 
tych gruntów oraz budynków i lokali stanowiących od
rębny od gruntu przedmiot własności . 

§ 2. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliż 

szego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. Nr 115, poz. 741 ). 

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) określa niu wartości nieruchomości - rozumie się 
przez to określanie wartości rynkowej lub wartości 
odtworzeniowej nieruchomości jako przedmiotu 
prawa własności lub wartości innych praw do nie
ruchomości, 

2) częściach składowych gruntu - rozumie się przez 
to części składowe, o których mowa wart. 48 Ko
deksu cywilnego. 

Rozdział 2 

Określanie wartości nieruchomości 

§ 4. 1. Do określania wartości rynkowej nierucho
mośc i , o której mowa wart. 150 ust. 1 pkt 1, stosuje się 
podejście porównawcze lub podejście dochodowe. 

2. Określanie wartości rynkowej nieruchomości na
l eży poprzed zić analizą transakcji na rynku nierucho
mości, w szczególności w zakresie warunków, o któ
rych mowa w § 6. 

§ 5. 1. Przy zastosowaniu podejścia porównawcze
go konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieru
chomości podobnych do nieruchomości będącej 
przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości 
wpływających na poziom ich cen. 

2. W podejściu porównawczym stosuje się metodę 
porównywania parami albo metodę analizy statystycz
nej rynku . 

3. Przy metodzie porównywania parami porównu
je się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, któ
rej cechy są znane, kolejno z nieruchomościami po
dobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego 
i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki za
warcia transakcji, a także cechy tych nieruchomości. 

4. Przy metodzie analizy statystycznej rynku do po
równań określonych w ust. 3 przyjmuje się grupę nieru
chomości reprezentatywnych dla rynku właściwego 
miejscowo ze względu na położenie wycenianej nieru
chomości, jeżeli były one przedmiotem obrotu rynko
wego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki 
zawarcia transakcji, a także cechy tych nieruchom ości. 

§ 6.1. Źródłem informacji o cenach transakcyjnych, 
o których mowa w § 5, nie mogą być informacje 
o transakcjach, w których wystąpiły szczególne warun
ki sprzedaży, a także ustalenia zapłaty, a zwłaszcza 
przymusowa sprzedaż, sprzedaż z odroczonym termi
nem przekazania nieruchomości nabywcy, bonifikata 
udzielona od ceny lub sprzedaż w drodze przetargu, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ceny uzyskane przy sprzedaży w drodze przetar
gu mogą być źródłem informacji o cenach transakcyj 
nych, jeżeli w sposób rażący nie odbiegają od cen uzy
skiwanych na rynku nieruchomości. 

§ 7. 1. Podejście dochodowe stosuje się przy okre
ślaniu wartości nieruchomości przynoszących dochód 
lub mogących przynosić dochód, pod warunkiem że 
wysokość tego dochodu jest znana lub możliwa do 
określenia . 

2. Przy zastosowaniu podejścia dochodowego ko
nieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub 
możliwego do uzyskania z czynszu lub z innych docho
dów z nieruchomości. 

§ 8. 1. W podejściu dochodowym stosuje się meto
dę inwestycyjną lub metodę zysków. 

2. Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu 
wartości nieruchomości przynoszących dochód z czyn
szów, którego wysokość można ustalić na podstawie 
analizy kształtowania się stawek rynkowych czynszów 
najmu lub dzierżawy. 

3. Metodę zysków stosuje się przy określaniu warto
ści nieruchomości przynoszących dochód, którego wyso
kości nie można ustalić w sposób, o którym mowa 
w ust. 2. Dochód ten ustala się w wysokości równej udzia
łowi właściciela nieruchomości w zyskach osiąganych 
z działalności prowadzonej na tej nieruchomości. 

§ 9. Metodę inwestycyjną i metodę zysków stosuje 
się przy użyciu techniki kapitalizacji prostej albo tech 
niki dyskontowania strumieni pieniężnych. 

§ 10. 1. Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej 
wartość nieruc homości określa się jako iloczyn docho
du rocznego i współczynnika kapitalizacji. Współczyn
nik kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powi
nien nastąpić zwrot środków, wydatkowanych na za
kup nieruchomości, z dochodów uzyskiwanych z tej 
nieruchomości. 
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2. Wysokość współczynnika kapita lizacji usta la się 
na podstawie badania rynku nieruchomości jako w za
jemną re l a cję pomiędzy ceną transakcyj n ą zapłaconą 
za ni eruchomość a dochodem moż l iwym do uzyskania 
z tej ni e ruchomości. 

§ 11 . 1. Przy użyciu techniki dyskontowania stru
mieni p i eniężnych wartość nieruchomości określa się 
jako sumę zdyskontowanych strumieni pieniężnych 
pochodzących z dochodów przewidywanych do uzy
skiw ania z nieruchomości w poszczególnych latach, 
powię kszoną o wartość rezydualną nieruchomości . 
Wartość rezydualna przedstawia wartość nieruchomo
ści po upływie ostatniego roku przyj ętego do dyskon
towan ia strumieni pieniężnych. 

2. Liczba lat, o których mowa w ust. 1, jest za l eżna 
od przewidywanego okresu, w którym dochody z wy
cenianej nieruchomości będą ulegały zmianie. 

3. Dyskontowania dokonuje się, na dzień określe
nia wartości nieruchomości, przy użyc i u stopy dyskon
towej . Stopa dyskontowa powinna odzwiercied l ać wy
maganą przez nabywców nieruchomości re la cję po
między rocznym dochodem uzyskiw anym z nierucho
mośc i a nakładami, jakie należy ponieść na jej zakup. 

§ 12. Podejście kosztowe stosuje się do określania 
wa rtości odtworzeniowej nieruchomości, o której mo
w a w art. 150 ust. 1 pkt 2. 

§ 13. 1. Przy określaniu wartości odtworzeniowej 
nieruchomości odrębnie określa się wartość gruntu 
i wa rtość jego części składowych . 

2. Za wartość gruntu przyjmuje się koszty, jakie na
leżałoby ponieść na zakup gruntu o takich samych ce
chach . 

3. Za wartość części składowych gruntu przyjmuje 
się kwotę równą kosztom ich odtworzenia lub kosztom 
ich zastąpienia, pomniejszoną o wartość z użycia tych 
częśc i składowych , albo kwotę równą kosztom ich li 
kwi dacji. 

§ 14. W podejściu kosztowym stosuje s i ę metodę 
kosztów odtworzenia, metodę kosztów zastąpienia al 
bo metodę kosztów likwidacji . 

§ 15. 1. Przy metodzie kosztów odtworzenia określa 
się, il e wyniosłyby koszty odtworzenia części składo
wych gruntu przy zastosowaniu tej sa mej techno logii, 
której użyto do wzniesienia lub powstania tych części 
składowych. 

2. Przy metodzie kosztów zastąpienia określa się, ile 
wyniosłyby koszty zastąpienia części składowych grun
tu obiektami o takiej samej funkcji, jaką spełniają obiek
ty, których wartość określa się , lecz wykonanymi p'rzy 
u życi u aktualnie stosowanych technologii i materiałów. 

3. Przy metodzie kosztów likwidacj i określa się w ar
tość materiałów porozbiórkowych, pomn i ej szo n ą o 
koszty rozbiórki lub likwidacji. 

§ 16. 1. Metodę kosztów odtworzenia lub kosztów 
zastąp i en ia stosuje się przy użyciu tech niki szczeg óło
wej, techn iki elementów scalonych albo techn iki 
wskaźnikowej . 

2. Przy użyciu techniki szczegółowej koszty odtwo
rzenia lub zastąpienia ok reśl a się na podstawie ilości 
n i ezbęd nych do w yko nania robót budowlanych oraz 
cen jednostkowych tych robót. 

3. Przy użyciu techniki elementów scalonych kosz
ty odtworzenia lub zastąpieni a ok reś la się na podsta
wie ilości scalonych elementów robót budowlanych 
oraz cen scalonych elementów tych robót. 

4. Przy użyciu techniki wskaź n i kowej koszty określa 
się przez przemnożenie ceny wskaźn ikowej przez licz
bę jednostek odniesienia, dla których ta cena została 
ustalona. Technikę wskaźnikową można stosować tyl 
ko wtedy, gdy obiekty, których wartość określa się, są 

porównywalne z obiektami, dla których znane są ceny 
wskaźnikowe. 

§ 17. Metodę kosztów likwidacj i stosuje się przy 
użyciu techniki szczegółowej, z tym że zamiast ilości 
niezbędnych do wykona nia robót budowlanych oraz 
cen jednostkowych tych robót okreś la się ilość mate
riałów porozbiórkowych oraz ceny jednostkowe tych 
materiałów, a także uwzględnia si ę koszty rozbiórki lub 
likwidacji. 

§ 18.1. W podejściu mieszanym mogą być stosowa
ne elementy podejść: porównaw czego, dochodowego 
lub kosztowego. 

2. W podejściu mieszanym stosuje s i ę metodę po
zostałościową lub metodę stawki szacunkowej grun
tów. 

3. Metodę pozostałościową stosuje się przy okre
ślaniu wartości nieruchomości, jeże li ni e ruchomość 
ma być przedmiotem zabudowy, odbudowy, rozbudo
wy, nadbudowy, modernizacj i, przebudowy lub innych 
ulepszeń. Wartość nie ruchomości można określić dla 
samego gruntu, dla gruntu wraz z jego częściami skła
dowymi przed ich ulepszeniem lub osobno dla części 
składowych gruntu. 

4. Wartość, o której mowa w ust. 3, określa się przez 
ob liczenie, jaką wartość będz i e miała nieruchomość po 
jej ulepszeniu i odjęciu od tej wartości kosztów zainwe
stowania w ulepszenie nieruch omości, z uwzględnie

niem zysku inwestora. 

5. Metodę stawki szacunkowej gruntów można sto
sować przy określaniu wartośc i n i eru chomości prze
znaczonych w planach miejscowych na ce le rolne lub 
wykorzystywanych na te cele. 

6. Przy zastosowaniu metody, o której mowa 
w ust. 5, wa rtość nieruchomości okreś l a się jako ilo
czyn stawki szacunkowej 1 ha gruntów i ceny 1 decyto
ny żyta ustalonej stosownie do przep isów o podatku 
rolnym. Stawki szacunkowe gruntów ok reślają odręb

ne przepisy. 

§ 19. W przypadku kon i ecznośc i pon iesienia nakła 

dów na przywrócenie ni eru chomośc i do stanu przydat
nego do użytku, przek raczających wartość, jaką nieru
chomość miałaby, gdyby te n a kłady nie były koniecz
ne, wartość tej nieruchomości może być wyrażona licz
bą ujemną· Wyrażenie wartośc i n i e r u c homości liczbą 
ujemną należy uzasadnić. 
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Rozdział 3 

Określanie wartości nieruchomości w przypadkach 
szczególnych 

§ 20. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się przy 
określaniu wartości nieruchomości, dla których nie ma 
nieruchomości porównywalnych, będących przedmio
tem obrotu na warunkach określonych wart. 151 ust. 1, 
a także przy określaniu wartości nieruchomości w sy
tuacji, gdy przepisy szczególne wymagają specjalnego 
sposobu ich wyceny. 

§ 21. 1. Przy określaniu wartości nieruchomości, 
które ze względu na ich szczególne cechy nie są przed
miotem obrotu na rynku lokalnym, można przyjmować 
ceny transakcyjne uzyskiwane na rynku krajowym. 

2. W razie braku cen transakcyjnych uzyskiwanych 
na rynku krajowym, przy określaniu wartości nierucho
mości, o których mowa w ust. 1, można przyjmować 
ceny transakcyjne uzyskiwane na rynkach międzynaro
dowych. 

§ 22. 1. Dla ustalenia ceny nieruchomości grunto
wej oddawanej w użytkowanie wieczyste oraz dla aktu
alizacji opłat z tego tytułu określa się jej wartość jako 
przedmiotu prawa własności, które przysługuje Skar
bowi Państwa lub gminie. 

2. Wartość, o której mowa w ust. 1, określa się 
w podejściu porównawczym według stanu i cen na 
dzień ustanowienia prawa użytkowania wieczystego 
lub aktualizacji opłat z tytułu tego prawa, z uwzględnie
niem warunków wymienionych wart. 134 ust. 2. 

3. W razie braku transakcji rynkowych sprzedaży 
nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, war
tość, o której mowa w ust. 1, określa się na podstawie 
cen transakcyjnych uzyskiwanych przy sprzedaży nie
ruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytko
wania wieczystego, z uwzględnieniem zasad określają
cych wzajemne relacje pomiędzy tymi prawami, usta
lonych zgodnie z § 23. 

§ 23. 1. Wartość rynkową nieruchomości gruntowej 
jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego okre
śla się w podejściu porównawczym, przyjmując ceny 
transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomo
ści gruntowych nie zabudowanych jako przedmiotu 
prawa użytkowania wieczystego, z uwzględnieniem 
czynników wymienionych wart. 134 ust. 2 oraz wyso
kości stawek procentowych opłat rocznych i nie wyko
rzystanego okresu trwania prawa użytkowania wieczy
stego. 

2. Do określania wartości rynkowej nieruchomości 
gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wie
czystego, w przypadku braku transakcji, o których mo
wa w ust. 1, przyjmuje się kwotę równą 25% wartości 
rynkowej wycenianej nieruchomości jako przedmiotu 
prawa własności, powiększoną o 0,25% tej wartości za 
każdy rok nie wykorzystanego okresu prawa użytkowa
nia wieczystego. 

§ 24. Przy określaniu wartości nieruchomości grun
towej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczyste
go do celów, o których mowa wart. 33 ust. 3 i art. 69, 
stosuje się § 23 ust. 2. 

§ 25. Wartość nieruchomości gruntowej jako przed
miotu prawa użytkowania wieczystego, wnoszonej do 
spółki w formie wkładu niepieniężnego (aportu), okre
śla się stosownie do § 23. 

§ 26. Wartość budynków i urządzeń dla ustalenia 
wynagrodzenia, o którym mowa wart. 33 ust. 2, okre
śla się w podejściu kosztowym przez obliczenie kosz
tów odtworzenia tych budynków i urządzeń, pomniej
szonych o wartość ich zużycia technicznego. 

§ 27. 1. Dla ustalenia ceny nieruchomości oddawa
nej w trwały zarząd lub dla aktualizacji opłat z tego tytu
łu określa się jej wartość jako przedmiotu prawa wła
sności, które przysługuje Skarbowi Państwa lub gminie. 

2. Wartość, o której mowa w ust. 1, określa się za
równo dla gruntu, jak i dla części składowych tego 
gruntu, z uwzględnieniem art. 88 ust. 1. 

3. W przypadku, o którym mowa wart. 88 ust. 2, dla 
ustalenia ceny nieruchomości określa się jej wartość 
łącznie dla gruntu oraz dla jego części składowych. Ce
nę tę pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych 
przez jednostkę organizacyjną na odbudowę, rozbudo
wę, nadbudowę, przebudowę lub modernizację tych 
części składowych równą kwocie, o jaką wzrosła ich 
wartość na skutek poniesionych nakładów. 

4. W przypadku, o którym mowa wart. 218 ust. 1, 
do ustalenia wartości nakładów stosuje się odpowied
nio ust. 3. 

§ 28. 1. Dla ustalenia odszkodowania w przypadku, 
o którym mowa wart. 134 ust. 4, za działki gruntu wy
dzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg 
istniejących wartość nieruchomości ustala się w podej
ściu porównawczym, przyjmując ceny transakcyjne 
uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości na te cele. 

2. Jeżeli nie ma cen transakcyjnych uzyskiwanych 
przy sprzedaży nieruchomości, dla ustalenia odszko
dowania, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przyj
muje się wartość 1 m 2 gruntu równą wartości 1 m 2 

gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, z której 
wydzielono drogi, powiększoną o 50% tej wartości . 

§ 29. 1. Przy określaniu wartości rynkowej nieru
chomości uwzględnia się szczególne okoliczności wy
nikające z obciążenia nieruchomości ograniczonymi 
prawami rzeczowymi. 

2. Przy określaniu wartości nieruchomości, na któ
rej ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe, jej war
tość zmniejsza się o kwotę odpowiadającą wartości te
go prawa, równej zmianie wartości nieruchomości, 
spowodowanej następstwami ustanowienia ograni
czonego prawa rzeczowego. 

3. W razie braku możliwości określenia wartości 
w sposób, o którym mowa w ust. 2, wartość ograniczo
nego prawa rzeczowego może być określona przez ob
liczenie kosztów uzyskania tego prawa. 

§ 30. Przy ustalaniu stopnia zmniejszenia albo 
zwiększenia wartości nieruchomości, o którym mowa 
wart. 140 ust. 4, uwzględnia się wyłącznie te skutki 
zmian wartości nieruchomości, które zostały spowo
dowane działaniami dokonanymi bezpośrednio na tej 
nieruchomości . 
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§ 31. Wartość nieruchomości przed wybudowa
niem urządze ń infrastruktury technicznej i po ich wy
budowan iu, dla ustalenia wysokości opłaty adiacenc
kiej , o której mow a w art. 146 ust. 3, określa się bez 
uwzględnian ia wartości części składowych tej nieru
chomośc i. 

§ 32. Różn icę wartości nieruchomości dla ustalenia 
odszkodowani a za zmniejszenie się wartości nierucho
mości spowodowane skutkami działań, o których mo
wa w art. 120 oraz art. 124-126, określa się według 
stanu na dzień, w którym decyzja o wywłaszczeniu sta
ła s ię ostateczna, lub na dzień, w którym decyzji tej 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności . 

§ 33.1. Przy określaniu wartości nieruchomości 

wpisanych do rejestru zabytków wyboru podejścia do
konuje rzeczoznawca majątkowy z uwzględnieniem 
przepisu art. 154 oraz biorąc pod uwagę ustalenia służ
by ochrony zabytków, a także inne okoliczności związa
ne z zabytkowym charakterem nieruchomości. 

2. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego 
uwzględ nia si ę w szczególności: 

1) cechy materialne oraz możliwości rozwojowe nie
ruchomości , wynikające z ustaleń służby ochrony 
zabytków, 

2) cechy niematerialne, w tym wartość artystyczną 
i historyczn ą, estetykę formy architektonicznej 
i un ikalny charakter nieruchomości, 

3) ceny transakcyjne nieruchomości podobnych, uzy
skiwane na rynku krajowym lub międzynarodo
wym. 

3. Przy zastosowaniu podejścia dochodowego 
uwzględn i a s ię dochody, jakie można osiągnąć z nieru
chomości, oraz ograniczenia i koszty, jakie należy po
nosić ze względ u na objęcie nieruchomości ochroną 
konserwatorską· 

§ 34.1 . Przy określaniu wartości nieruchomości za
drzewionych lub zakrzewionych stanowiących parki, 
ogrody ozdobne lub zieleńce udostępnione publicznie 
w podejściu kosztowym stosuje się następujące zasady: 

1) dla gruntu przyjmuje się wartość 1 m 2 gruntu rów
ną 50% wa rto ści 1 m 2 gruntów o funkcji przeważa
j ącej wśród gruntów przyległych, 

2) dla drzew i roś l i n ustala się koszt ich nasadzenia 
oraz pielęgn acji do dnia określenia wartośc i nieru
chomości . 

2. Przy ok reśla n iu wartości gruntów wchodzących 
w skład n i e r uch omości, o których mowa w ust. 1, po
łożonych poza strefami zainwestowania miejskiego, 
stosuje się metodę stawki szacunkowej gruntów. 

Rozdział 4 

Zasady i tryb sporządzania operatu szacunkowego 

§ 35. 1. Operat szacunkowy powinien być sporzą

dzony w formie pi semnej, zgodnie ze stanem faktycz
nym i prawnym nieruchomości, oraz zawierać wszelkie 
informacje n i ezbędne do ustalenia sposobu postępo
wan ia i wn iosków rzeczoznawcy majątkowego doty
czących okreś l enia wartości nieruchomości. 

2. Wyciąg, o którym mowa wart. 158, zamieszcza 
się na początku operatu szacunkowego. 

3. Zapisy w operacie szacunkowym na l eży uzasad
nić i udokumentować. 

4. Operat szacunkowy powinien być spo rządzony 
zgodnie z zasadą szczególnej staranności, w szczegól
ności w zakresie wskazania podstaw prawnych doko
nanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przed
stawienia toku obliczeń, wyniku końcowego, zaw ar
tych w operacie wniosków oraz ich uzasadnienia. 

§ 36.1. W operacie szacunkowym należy przedsta
wić czynności przeprowadzone w postępowaniu zwią
zanym z określeniem wartości nieruchomości , a w 
szczególności: 

1) określenie nieruchomości i zakresu wyceny, 

2) określenie celu wyceny, 

3) określenie podstaw formalnych i materialnopraw 
nych wyceny nieruchomości oraz żródeł danych 
merytorycznych, 

4) ustalenie daty sporządzenia wyceny, 

5) określenie stanu nieruchomości, w ty m stanu 
prawnego, techniczno- użytkowego oraz przezna
czenia w planie miejscowym, 

6) określenie sposobu wyceny, w tym wskazanie ro
dzaju określanej wartości, wyboru podejścia, me
tody i techniki szacowania , 

7) analizę i charakterystykę rynku nieruchomości 
w zakresie dotyczącym celu i sposobu w yceny, 

8) określenie wartości nieruchomości, z przedstaw ie
niem obliczeń tej wartości i wyniku końcowego wy
ceny. 

2. W operacie szacunkowym należy, oprócz danych 
wymienionych w ust. 1, zamieścić także klauzule, 
w szczególności o sporządzeniu operatu szacu nkowe
go zgodnie z przepisami prawa oraz standardami za
wodowymi, o sporządzeniu i przekazaniu wyciąg u, 
o którym mowa wart. 158, a także zam ieścić dokumen
ty uzasadniające dokonanie zapisów w operacie sza
cunkowym. 

3. Wyciąg , o którym mowa wart. 158, powinie n za
wierać także określenie nieruchomości i celu wyceny, 
w skazan ie osób, którym przysługu j ą praw a do tej nie
ruchomości, określenie jej rodzaju i wartośc i, datę 
określenia wartości, datę sporządzenia operatu oraz 
podpis rzeczoznawcy majątkowego . 

4. Końcową wartość nieruchomości na l eży poda
wać w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

§ 37. 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządzający 
wycenę podpisuje operat szacunkowy, z podaniem po
siadanych uprawnień do szacowania n ieruchomości. 

2. W przypadku sporządzenia operatu szacunkowe
go przez kilku rzeczoznawców majątkowych na leży po
dać, które części operatu zostały sporządzone wspól 
nie, a które indywidualnie przez każdego z nich. Operat 
ten podpisują wszyscy sporządzający go rzeczoznawcy 
majątkowi. 
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Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 38. Sporządzan ie operatów szacunkowych nie za
kończonych przed dniem wejścia w życie rozporządze
nia odbywa się zgodnie z jego przepisami. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 lipca 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości 
pomocy materialnej dla uczniów. 

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 
i Nr 141, poz. 943) zarządza się , co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierp
nia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawa
nia i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla 
uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350 i z 1997 r. Nr 51, poz. 326) 
wprowadza się następujące zmiany: . 

1) w § 3a ust. 5 i 6 otrzymują brzm ienie: 
,,5. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uza

sadnieniem odpowiadającym warunkom okre
ślonym w ust. 1, przedstawia się radzie szkoły, 
a jeżeli rada szkoły nie została powołana - ra
dzie pedagogicznej, wterminie do dnia 24 czerw
ca. Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza 
jednego kandydata. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzo
ny przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dy
rektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty 
w terminie do dnia 10 lipca. Kurator oświaty do
konuje analizy wniosków, sporządza listę zbior
czą zatwierdzonych kandydatów i przedstawia 
ją - za pośrednictwem Ministra Edukacji Naro-

dowej - Prezesowi Rady Ministrów w termi
nie do dnia 31 lipca."; 

2) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Na warunkach i w trybie określonym w § 3a, 4 
i 5, z zastrzeżeniem ust. 3, uczniowi niepublicz
nej szkoły średniej o uprawnieniach szkoły pu
blicznej może być przyznane stypendium Pre
zesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Na
rodowej dla wybitnie uzdolnionych uczniów, 
a także stypendium Ministra Kultury i Sztuki za 
osiągnięcia artystyczne." 

§ 2. W roku szkolnym 1998/1999 w odniesieniu do 
wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Mini
strów uczniom niepublicznych szkół średnich o upraw
nieniach szkół publicznych terminy, o których mowa 
w § 3a rozporządzenia wymienionego w § 1, określone: 

1) w ust. 5 - przedłuża się do dnia 10 września 1998 r., 

2) w ust. 6 - przedłuża się odpowiednio do dnia 
15 września i dnia 25 września 1998 r. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 lipca 1998 r. 

w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu 
państwa na rok 1998 na dofinansowanie zadań wynikających z "Programu rekultywacji terenów zdegradowa

nych przez wojska Federacji Rosyjskiej". 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy budżetowej na 
rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Z kwoty 30.483 tys . zł, określonej wart. 25 
ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 
19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156), przeznacza 
się kwotę 6.000 tys. zł na dotacje na dofinansowanie za
dań wynikających z "Programu rekultywacji terenów 
zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej" . 

§ 2. 1. Dotacje na dofinansowanie zadań określo
nych w § 1 są przyznawane przez Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

2. Otrzymane przez wnioskodawców dotacje są 
przez nich ewidencjonowane na odrębnym rachunku 
finansowania poszczególnych zadań i są rozliczane po 
zakończeniu zadania. 

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie dotacji na dofinanso
wanie zadań są składane : 


