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Na podstawie art. 33n ust. 1a ustawy z dnia 29 listo-
pada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170,
Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194,
Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej z dnia 18 paêdziernika 2001 r. w sprawie okre-

Êlenia stawek na bie˝àce funkcjonowanie placówki ro-
dzinnej (Dz. U. Nr 131, poz. 1465) w § 3 w ust. 1 i 2 po
wyrazach „za energi´” dodaje si´ wyrazy „elektrycz-
nà i”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 grudnia 2001 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. J. Banach
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 2 stycznia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia stawek na bie˝àce funkcjonowanie placówki rodzinnej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie trybu i kosztów przeprowadzania licytacji publicznej rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2000 r. o domach sk∏adowych oraz o zmianie Ko-
deksu cywilnego, Kodeksu post´powania cywilnego
i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Sprzeda˝ w drodze licytacji publicznej, zwa-
nej dalej „licytacjà”, rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad prze-
prowadza si´ w terminie podanym w og∏oszeniu
o sprzeda˝y, z zastrze˝eniem § 2.

2. Og∏oszenie o sprzeda˝y zamieszcza si´, co naj-
mniej 14 dni przed terminem przeprowadzenia licyta-
cji, w prasie lub w sposób zwyczajowo stosowany na
terenie dzia∏ania domu sk∏adowego.

3. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera
w szczególnoÊci informacje o miejscu i terminie oraz
o warunkach przeprowadzenia licytacji, w tym o spo-
sobie dokonywania zap∏aty za rzecz b´dàcà przedmio-
tem licytacji.
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§ 2. 1. Licytacji nie mo˝na rozpoczynaç póêniej ni˝
w dwie godziny po czasie oznaczonym w og∏oszeniu
o sprzeda˝y.

2. Licytacja przeprowadzona z naruszeniem ust. 1
jest niewa˝na.

§ 3. 1. Licytacj´ rozpoczyna przeprowadzajàcy licy-
tacj´ poprzez podanie ceny wywo∏ania wskazanej rze-
czy z∏o˝onej na sk∏ad.

2. Przeprowadzajàcy licytacj´ udzieli przybicia oso-
bie oferujàcej najwy˝szà cen´, je˝eli po trzykrotnym
wezwaniu do dalszych postàpieƒ ˝aden z uczestników
licytacji nie zaproponowa∏ ceny wy˝szej.

3. Osoba oferujàca najwy˝szà cen´, po udzieleniu
jej przybicia przez przeprowadzajàcego licytacj´, staje
si´ nabywcà rzeczy z∏o˝onej na sk∏ad b´dàcej przed-
miotem licytacji.

§ 4. 1. Je˝eli cena rzeczy z∏o˝onej na sk∏ad nabytej
w drodze licytacji nie przewy˝sza kwoty stanowiàcej
równowartoÊç 3 000 euro, nabywca, niezw∏ocznie po
udzieleniu mu przybicia, dokonuje zap∏aty przeprowa-
dzajàcemu licytacj´.

2. Je˝eli nabywca nie dokona zap∏aty niezw∏ocznie
po udzieleniu mu przybicia, traci prawa wynikajàce z te-
go przybicia i nie mo˝e uczestniczyç dalej w licytacji.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepro-
wadzajàcy licytacj´ wznawia niezw∏ocznie licytacj´ rze-
czy z∏o˝onej na sk∏ad, rozpoczynajàc jà od podania ce-
ny wywo∏ania.

§ 5. 1. Je˝eli cena rzeczy z∏o˝onej na sk∏ad, nabytej
w drodze licytacji, przewy˝sza kwot´ stanowiàcà rów-
nowartoÊç 3 000 euro, nabywca niezw∏ocznie dokonu-
je zap∏aty przeprowadzajàcemu licytacj´ 10% tej ceny,
nie wi´cej jednak ni˝ równowartoÊç 3 000 euro.

2. Pozosta∏à cz´Êç ceny nabywca przekazuje prze-
prowadzajàcemu licytacj´ najpóêniej w terminie 3 dni
roboczych od dnia, w którym udzielono mu przybicia.

3. Je˝eli nabywca, o którym mowa w ust. 1, nie do-
kona zap∏aty 10% ceny niezw∏ocznie po udzieleniu mu

przybicia, przepisy § 4 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowied-
nio.

4. Nabywca, który w terminie, o którym mowa
w ust. 2, nie uiÊci pozosta∏ej cz´Êci ceny, traci uiszczo-
nà kwot´, o której mowa w ust. 1, a rzecz z∏o˝ona na
sk∏ad zostaje poddana licytacji przeprowadzonej w naj-
bli˝szym terminie.

§ 6. 1. Przeprowadzajàcy licytacj´ sporzàdza z jej
przebiegu protokó∏, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu licytacji,

2) imi´ i nazwisko albo nazw´ wierzyciela i d∏u˝nika,

3) cen´ wywo∏ania i cen´ przybicia,

4) imi´, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazw´
i siedzib´ nabywcy,

5) je˝eli zachodzi okolicznoÊç przewidziana w § 5
ust. 1 — wskazanie sumy, jakà nabywca wp∏aci∏ na
poczet ceny,

6) podpisy osób albo ich przedstawicieli, którym
udzielono przybicia,

7) podpis przeprowadzajàcego licytacj´.

2. Je˝eli nabywca nie dokona zap∏aty pozosta∏ej
cz´Êci ceny, o której mowa w § 5 ust. 2, w terminie 3 dni
roboczych od dnia, w którym udzielono mu przybicia,
przeprowadzajàcy licytacj´, niezw∏ocznie po up∏ywie
tego terminu, sporzàdza aneks do protoko∏u, w którym
umieszcza informacj´ o niedokonaniu zap∏aty.

§ 7. Kosztami licytacji sà:

1) wynagrodzenie przeprowadzajàcego licytacj´,

2) koszty og∏oszenia,

3) koszty najmu lokalu, w którym przeprowadzono li-
cytacj´,

4) koszty obs∏ugi biurowej zwiàzanej z organizacjà li-
cytacji.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie warunków przejazdu stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz cz∏onków ich rodzin publiczny-
mi Êrodkami komunikacji oraz wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝nego w razie niewykorzystania przys∏ugujàce-

go przejazdu.

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (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,


