
Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4,
poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43,
poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80,
poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114
i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81,
poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb zawieszania sp∏at po˝yczek i kredytów, o których
mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, uznanym za posiadajàcych na wy-
∏àcznym utrzymaniu cz∏onków rodziny lub samotnym:
1) ˝o∏nierzom:

a) odbywajàcym zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà,
b) absolwentom szkó∏ wy˝szych odbywajàcym

przeszkolenie wojskowe,
c) rezerwy odbywajàcym çwiczenia wojskowe

trwajàce co najmniej trzydzieÊci dni,
d) pe∏niàcym czynnà s∏u˝b´ wojskowà w razie og∏o-

szenia mobilizacji i w czasie wojny, je˝eli odr´b-
ne przepisy na czas wojny nie stanowià inaczej,

— zwanym dalej „˝o∏nierzami”,
2) poborowym:

a) odbywajàcym s∏u˝b´ zast´pczà,
b) odbywajàcym zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cy-

wilnej
— zwanym dalej „poborowymi”.

2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝ do
˝o∏nierzy uznanych za posiadajàcych na wy∏àcznym
utrzymaniu cz∏onków rodziny, odbywajàcych çwicze-
nia wojskowe trwajàce poni˝ej trzydziestu dni.

§ 2. 1. Zawieszenia sp∏aty po˝yczki lub kredytu pra-
codawca albo w∏aÊciwy oddzia∏ banku lub inny pod-

miot uprawniony do udzielania kredytów lub po˝yczek,
który udzieli∏ po˝yczki lub kredytu, dokonuje po z∏o˝e-
niu udokumentowanego wniosku przez ˝o∏nierza lub
poborowego.

2. Zawieszenie sp∏aty po˝yczki lub kredytu nast´pu-
je od dnia z∏o˝enia wniosku.

3. Wznowienie sp∏aty po˝yczki lub kredytu nast´pu-
je od dnia:

1) zwolnienia ˝o∏nierza lub poborowego z odbywania
s∏u˝by albo

2) w którym ˝o∏nierz lub poborowy utraci∏ status sa-
motnego lub posiadajàcego na wy∏àcznym utrzy-
maniu cz∏onków rodziny.

4. Zawieszenie sp∏aty po˝yczki lub kredytu za okres
krótszy ni˝ miesiàc ustala si´ w wysokoÊci 1/30 raty
miesi´cznej za ka˝dy dzieƒ.

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, nale-
˝y za∏àczyç odpowiednio:
1) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego wojskowego komen-

danta uzupe∏nieƒ lub dowódcy jednostki wojsko-
wej, stwierdzajàce odbywanie s∏u˝by przez ˝o∏nie-
rza lub poborowego oraz podajàce okres, na jaki
zosta∏ on powo∏any do odbycia s∏u˝by,

2) decyzj´ o uznaniu ˝o∏nierza lub poborowego za po-
siadajàcego na wy∏àcznym utrzymaniu cz∏onków
rodziny albo 

3) oÊwiadczenie ˝o∏nierza lub poborowego, ˝e jest
osobà samotnà.

§ 4. Tracà moc § 16 i 17 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych
uprawnieƒ ˝o∏nierzy i osób spe∏niajàcych zast´pczo
obowiàzek s∏u˝by wojskowej oraz cz∏onków ich rodzin
(Dz. U. Nr 85, poz. 430 i z 1994 r. Nr 82, poz. 376).

§ 5. 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 14 sierpnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu zawieszania sp∏at po˝yczek i kredytów osobom spe∏niajàcym 
powszechny obowiàzek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz cz∏onkom ich rodzin.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu zaliczania wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych za grani-
cà na pokrycie ceny sprzeda˝y nieruchomoÊci lub op∏at za u˝ytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania 

wartoÊci tych nieruchomoÊci.

Na podstawie art. 212 ust. 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) zarzàdza si´, co nast´-
puje:



§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania war-
toÊci nieruchomoÊci pozostawionych za granicà na po-
krycie ceny sprzeda˝y nieruchomoÊci lub op∏at za u˝yt-
kowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartoÊci
tych nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 9, poz. 32) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4:
a) w ust. 1 wyrazy „kierownika urz´du rejonowe-

go” zast´puje si´ wyrazami „starosty, wykonu-
jàcego zadanie z zakresu administracji rzàdo-
wej,”

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) oÊwiadczenie o wartoÊci pozostawionych

nieruchomoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2a, oraz
o ewentualnych obcià˝eniach hipotecznych
tych nieruchomoÊci.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Je˝eli wartoÊç pozostawionych nierucho-

moÊci przewy˝sza 100 000 z∏, do wniosku
nale˝y do∏àczyç operat szacunkowy sporzà-
dzony przez rzeczoznawc´ majàtkowego,
w którym okreÊlono wartoÊç pozostawio-
nych nieruchomoÊci, zgodnie z przepisami
§ 8—11.”;

2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Starosta, wykonujàcy zadanie z zakresu ad-
ministracji rzàdowej, w terminie 30 dni od
z∏o˝enia wniosku, stwierdza, w drodze decy-
zji, wartoÊç pozostawionych nieruchomoÊci
na podstawie oÊwiadczenia z∏o˝onego przez
osob´ uprawnionà lub na podstawie opera-
tu szacunkowego, o którym mowa w § 4
ust. 2a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:
„1a. Wydajàc decyzj´, starosta, wykonujàcy za-

danie z zakresu administracji rzàdowej, do-
konuje oceny oÊwiadczenia o wartoÊci po-
zostawionych nieruchomoÊci na podstawie
informacji opracowanej przez G∏ówny
Urzàd Statystyczny, dotyczàcej Êrednich
cen nieruchomoÊci po∏o˝onych w Polsce na
obszarach województw wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia, z uwzgl´d-
nieniem wspó∏czynników okreÊlonych
w tym za∏àczniku.

1b. Informacj´ o miejscu, w którym osoby
uprawnione mogà zapoznaç si´ z wykazem
cen nieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 1a, wywiesza si´ w siedzibie staro-
stwa powiatowego.

1c. W przypadku wàtpliwoÊci co do wartoÊci
pozostawionych nieruchomoÊci podanej
w oÊwiadczeniu albo w razie braku danych
o Êrednich cenach nieruchomoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1a, starosta, wykonujàcy
zadanie z zakresu administracji rzàdowej,
przed wydaniem decyzji, wzywa osob´
uprawnionà do z∏o˝enia dowodu wartoÊci
nieruchomoÊci w formie operatu szacunko-

wego, sporzàdzonego przez rzeczoznawc´
majàtkowego, w którym okreÊlono wartoÊç
pozostawionych nieruchomoÊci, zgodnie
z przepisami § 8—11.

1d. Stwierdzona w decyzji kwota okreÊlajàca
wartoÊç pozostawionych nieruchomoÊci
podlega waloryzacji, stosownie do art. 5
oraz art. 227.”,

c) w ust. 2:
— wyrazy „ZaÊwiadczenie powinno” zast´puje

si´ wyrazami „Decyzja powinna”,
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stwierdzenie wartoÊci pozostawionych
nieruchomoÊci,”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przy zaliczaniu wartoÊci pozostawionych nie-
ruchomoÊci, starosta, wykonujàcy zadanie
z zakresu administracji rzàdowej, paƒstwowa
osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajàca osobowoÊci prawnej, które
na mocy odr´bnych przepisów sà uprawnio-
ne do rozporzàdzania mieniem Skarbu Paƒ-
stwa, okreÊlajàc warunki zbycia, nie mogà
wy∏àczyç zap∏aty ceny nieruchomoÊci lub
op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego
w sposób okreÊlony w art. 212.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Je˝eli osoba uprawniona nab´dzie w∏a-
snoÊç nieruchomoÊci lub prawo u˝ytkowa-
nia wieczystego nieruchomoÊci gruntowej
w drodze umowy, organ, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, które dokona∏y
zbycia nieruchomoÊci, przesy∏ajà kopi´
umowy organowi, który wyda∏ decyzj´,
o której mowa w § 5, oraz umieszczajà na
oryginale tej decyzji adnotacj´ o nabyciu
nieruchomoÊci.

2. Po zawarciu umowy orygina∏ decyzji zwra-
ca si´ osobie uprawnionej.”;

5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przy okreÊlaniu wartoÊci rynkowej pozostawio-

nej nieruchomoÊci uwzgl´dnia si´ ceny trans-
akcyjne uzyskane za nieruchomoÊci podobne,
sprzedawane w porównywalnej miejscowoÊci
o zbli˝onej liczbie mieszkaƒców i stopniu urba-
nizacji do miejscowoÊci, w której le˝y pozosta-
wiona nieruchomoÊç, po∏o˝one na obszarze
województwa wymienionego w za∏àczniku,
o którym mowa w § 5 ust. 1a, z uwzgl´dnieniem
ró˝nic w poziomie rozwoju gospodarczego tych
województw w okresie przed 1939 r.”;

6) w § 11 wyrazy „zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
posiadanie uprawnieƒ” zast´puje si´ wyrazami
„decyzji stwierdzajàcej wartoÊç pozostawionych
nieruchomoÊci”;

7) dodaje si´ za∏àcznik do rozporzàdzenia w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.
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§ 2. 1. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia stosuje
si´ do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem jego wejÊcia w ˝ycie.

2. Wydane na podstawie dotychczasowych przepi-
sów zaÊwiadczenia potwierdzajàce posiadanie upraw-
nieƒ, o których mowa w art. 212, stanowià podstaw´
nabycia nieruchomoÊci na zasadach okreÊlonych

w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
ustalonym niniejszym rozporzàdzeniem.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 999)

WYKAZ WOJEWÓDZTW PORÓWNYWALNYCH Z WOJEWÓDZTWAMI ISTNIEJÑCYMI PRZED 1939 R. 
ORAZ WSPÓ¸CZYNNIKÓW WYNIKAJÑCYCH Z RÓ˚NIC W POZIOMIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

TYCH WOJEWÓDZTW W OKRESIE PRZED 1939 R.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie op∏at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych, znaków
towarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych.

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
ustalania, uiszczania oraz wysokoÊç op∏at jednorazo-
wych oraz op∏at okresowych pobieranych w zwiàzku
z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów
przemys∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geo-
graficznych i topografii uk∏adów scalonych.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o usta-
wie, rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej.

2. Powo∏ane w rozporzàdzeniu artyku∏y bez bli˝sze-
go okreÊlenia oznaczajà artyku∏y ustawy.

§ 3. Op∏aty pobierane w zwiàzku z ochronà wyna-
lazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych,
znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych i topo-
grafii uk∏adów scalonych ustala si´ z uwzgl´dnieniem:

1) poszczególnych przedmiotów w∏asnoÊci przemy-
s∏owej,

2) podzia∏u na op∏aty jednorazowe i okresowe,

3) kosztów ponoszonych przez Urzàd Patentowy Rze-
czypospolitej Polskiej, zwany dalej „Urz´dem Pa-
tentowym”, w zwiàzku z post´powaniem o udzie-
lenie patentu lub prawa ochronnego,

4) wskaênika inflacji.

§ 4. 1. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà wyna-
lazków i wzorów u˝ytkowych okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

2. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà wzorów
przemys∏owych okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia.

3. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà znaków
towarowych okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

4. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà oznaczeƒ
geograficznych okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdze-
nia.

5. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà topografii
uk∏adów scalonych okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzà-
dzenia.

Województwa porównywalne WartoÊç wspó∏czynnika

Lwowskie — Podkarpackie 1,00
Tarnopolskie — Ma∏opolskie 0,66
Stanis∏awowskie — Ma∏opolskie 0,74
Wo∏yƒskie — Lubelskie 0,85
Poleskie — Podlaskie 0,70
Nowogródzkie  — Podlaskie 0,80
Wileƒskie — Podlaskie 0,64


