
Na podstawie art. 38 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt
(Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122,
poz. 1144) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie oznakowa-
nia Êrodków ˝ywienia zwierzàt (Dz. U. Nr 168,
poz. 1642) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku materia∏ów paszowych pocho-
dzàcych z tkanek zwierzàt, innych ni˝ okreÊlo-
ne w przepisach dotyczàcych wykazu materia-
∏ów paszowych pochodzàcych z tkanek zwie-
rzàt, które mogà byç stosowane w ˝ywieniu
zwierzàt gospodarskich, wydanych na podsta-
wie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia
2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt, zwanej
dalej „ustawà”, oznakowanie materia∏ów pa-
szowych, oprócz informacji wymienionych
w ust. 1, zawiera napis „Ten materia∏ paszowy
zawiera bia∏ko uzyskane z tkanek zwierzàt, któ-
rego stosowanie w ˝ywieniu prze˝uwaczy jest
zabronione”.”;

2) w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) „ta mieszanka paszowa zawiera bia∏ko uzyskane
z tkanek zwierzàt, którego stosowanie w ˝ywie-
niu prze˝uwaczy jest zabronione” — w przypad-
ku mieszanek paszowych zawierajàcych mate-
ria∏y paszowe pochodzàce z tkanek zwierzàt, in-
nych ni˝ okreÊlone w przepisach dotyczàcych
wykazu materia∏ów paszowych pochodzàcych
z tkanek zwierzàt, które mogà byç stosowane
w ˝ywieniu zwierzàt gospodarskich, wydanych
na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Oznakowanie mieszanek paszowych pe∏no-
ziarnistych sporzàdzonych z ca∏ych ziaren
zbó˝ mo˝e nie zawieraç informacji dotyczà-
cych deklaracji zawartoÊci sk∏adników po-
karmowych, o których mowa w § 13 ust. 1
pkt 7.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W przypadku mieszanek paszowych zawie-
rajàcych nie wi´cej ni˝ trzy materia∏y pa-
szowe mo˝na nie zamieszczaç informacji
wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 3 i 4, je˝eli
zostanie zamieszczona informacja o tych
materia∏ach paszowych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
27 grudnia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Dziennik Ustaw Nr 205 — 14229 — Poz. 1990 i 1991

1990

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 listopada 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oznakowania Êrodków ˝ywienia zwierzàt

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

1991

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1)

z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez u˝ytkowników lub wspó∏u˝ytkowników
wieczystych prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiàcych

nieruchomoÊci rolne

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca
2001 r. o nabywaniu przez u˝ytkowników wieczystych
prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 113,

poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez u˝ytkowników
wieczystych prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci;

———————
1) Minister Skarbu Paƒstwa kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — Skarb Paƒstwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Skar-
bu Paƒstwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).



2) w∏aÊciwym organie — nale˝y przez to rozumieç:

a) w∏aÊciwego starost´ lub prezydenta miasta na
prawach powiatu — w odniesieniu do nierucho-
moÊci Skarbu Paƒstwa,

b) w∏aÊciwego wójta, burmistrza, prezydenta mia-
sta, starost´ lub marsza∏ka województwa —
w odniesieniu do nieruchomoÊci b´dàcej w∏a-
snoÊcià jednostki samorzàdu terytorialnego;

3) osobach uprawnionych — nale˝y przez to rozu-
mieç osoby fizyczne, o których mowa w art. 1
ustawy.

§ 2. 1. Przed wydaniem decyzji o nabyciu w∏asno-
Êci nieruchomoÊci w∏aÊciwy organ sporzàdza wykaz
nieruchomoÊci, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) okreÊlenie nieruchomoÊci zgodnie z danymi za-
wartymi w ewidencji gruntów i budynków (kata-
ster nieruchomoÊci);

2) przeznaczenie nieruchomoÊci w planie zagospoda-
rowania przestrzennego, zaÊ w przypadku jego
braku sposób wykorzystywania nieruchomoÊci
zgodnie z ewidencjà gruntów i budynków;

3) numer ksi´gi wieczystej prowadzonej dla nieru-
chomoÊci b´dàcej w u˝ytkowaniu wieczystym;

4) podstaw´, termin i cel ustanowienia prawa u˝ytko-
wania wieczystego oraz termin, do którego zosta-
∏o ustanowione u˝ytkowanie wieczyste;

5) dane dotyczàce u˝ytkownika wieczystego, w szcze-
gólnoÊci imi´, nazwisko i imiona rodziców;

6) wartoÊç nieruchomoÊci stanowiàcà podstaw´ do
ustalenia op∏at rocznych z tytu∏u wieczystego u˝yt-
kowania;

7) obcià˝enia nieruchomoÊci, z wyjàtkiem hipotek.

3. Wykaz wyk∏ada si´ do publicznego wglàdu od-
powiednio w urz´dzie gminy, starostwie powiatowym
lub urz´dzie marsza∏kowskim na okres 30 dni.

4. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 3,
osoby uprawnione mogà sk∏adaç do w∏aÊciwego or-
ganu zastrze˝enia dotyczàce wykazu, w terminie
30 dni.

5. W∏aÊciwy organ rozpatruje niezw∏ocznie zastrze-
˝enia, o których mowa w ust. 4, i w razie ich uwzgl´d-
nienia odpowiednio zmienia dane zawarte w wykazie.

6. Nieuwzgl´dnienie zastrze˝eƒ, o których mowa
w ust. 4, nie stanowi przeszkody do wydania przez
w∏aÊciwy organ decyzji o nabyciu prawa w∏asnoÊci
nieruchomoÊci.

§ 3. O wszcz´ciu post´powania w∏aÊciwy organ za-
wiadamia osoby uprawnione.

§ 4. Decyzja o nabyciu prawa w∏asnoÊci nierucho-
moÊci powinna równie˝ zawieraç okreÊlenie nierucho-
moÊci b´dàcej przedmiotem nabycia przez podanie
oznaczenia wed∏ug ewidencji gruntów i budynków
(kataster nieruchomoÊci) oraz numeru ksi´gi wieczy-
stej.

§ 5. Wykaz nieruchomoÊci, o którym mowa w § 2
ust. 1, sporzàdza si´ w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

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

Minister Skarbu Paƒstwa: P. Czy˝ewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 listopada 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r.

Nr 21, poz. 204, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i leka-

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152,
poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845.


