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Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒ-
stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób potwierdzania
posiadania przez przedsi´biorstwo paƒstwowe „Pol-
skie Koleje Paƒstwowe”, zwane dalej „PKP”, gruntów
b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, o których mo-
wa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948), w tym rodzaje dokumentów
stanowiàcych dowody w tych sprawach.

§ 2. 1. Potwierdzenia posiadania przez PKP grun-
tów, o których mowa w § 1, dokonuje si´ na podstawie
co najmniej jednego z nast´pujàcych dokumentów:

1) odpisu z ksi´gi wieczystej, zaÊwiadczenia z ksi´gi
wieczystej zamkni´tej lub ze zbioru dokumentów
dla nieruchomoÊci, je˝eli treÊç takiego odpisu lub
zaÊwiadczenia Êwiadczy o posiadaniu gruntów
przez PKP,

2) wypisu z ewidencji gruntów i budynków (katastru
nieruchomoÊci),

3) wypisu z ewidencji Êrodków trwa∏ych, prowadzonej
przez przedsi´biorstwo PKP, dotyczàcego budyn-
ków, budowli lub innych urzàdzeƒ trwale zwiàza-
nych z gruntem,

4) umowy najmu, dzier˝awy, u˝yczenia lub innej umo-
wy,

5) decyzji lokalizacyjnej,

6) pozwolenia na budow´,

7) dokumentu poÊwiadczajàcego fakt ponoszenia
przez PKP op∏at z tytu∏u u˝ytkowania nieruchomo-
Êci lub zarzàdu nieruchomoÊcià albo p∏acenia po-
datków od nieruchomoÊci,

8) innych dokumentów potwierdzajàcych realizacj´
inwestycji na posiadanym gruncie i Êwiadczàcych
o poniesieniu przez PKP w∏asnych Êrodków finan-
sowych na finansowanie budowy, odbudowy, roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy oraz moderni-
zacji lub likwidacji budynków, innych urzàdzeƒ i lo-
kali, w szczególnoÊci takich, jak:
a) sprawozdania dotyczàce finansowania inwesty-

cji,
b) decyzje o przekazaniu Êrodków finansowych na

inwestycje,
c) umowy o wspó∏finansowaniu kosztów inwesty-

cji,
d) orzeczenia i protoko∏y z badania bilansów.

2. Je˝eli nie zachowa∏y si´ dokumenty, o których
mowa w ust. 1, stwierdzenia dotychczasowego posia-
dania gruntów PKP mo˝na dokonaç zgodnie z brzmie-
niem art. 75 Kodeksu post´powania administracyjne-
go.

3. Dokumenty stanowiàce podstaw´ potwierdzenia
posiadania gruntów przez PKP wskazuje si´ w uzasad-
nieniu decyzji wymienionej w art. 35 ust. 1 ustawy,
o której mowa w § 1.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 stycznia 2001 r.

w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsi´biorstwo paƒstwowe „Polskie Koleje Paƒstwo-
we” gruntów b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiàcych dowody

w tych sprawach.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 stycznia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu i harmonogramu prac nad d∏ugofalowà strategià rozwoju regionalnego kraju.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Rzàdowym Centrum Studiów Strategicznych
(Dz. U. Nr 106, poz. 495, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 120, poz. 1268) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rzàdowe Centrum Studiów Strategicznych,
zwane dalej „Centrum”, w terminie do dnia 31 marca
2001 r. opracuje projekt d∏ugofalowej strategii rozwoju
regionalnego kraju, zwanej dalej „strategià”.

§ 2. 1. Prezes Centrum wyst´puje do w∏aÊciwych
ministrów z wnioskiem o przekazanie do Centrum,
w terminie 30 dni od dnia wystàpienia, materia∏ów do-
tyczàcych rozwoju regionalnego w zakresie poszcze-
gólnych dzia∏ów administracji rzàdowej w okresie obo-
wiàzywania strategii.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Pre-
zes Centrum okreÊla zakres niezb´dnych materia-
∏ów.


