
Na podstawie art. 103a ust. 2 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç nale˝noÊci
w zwiàzku z otrzymaniem pierwszego lokalu i warunki
jej przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony
Rzàdu, a tak˝e terminy p∏atnoÊci tej nale˝noÊci oraz
podmioty uprawnione do jej wyp∏aty.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu,
zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, w zwiàzku
z otrzymaniem pierwszego lokalu przys∏uguje nale˝-
noÊç pieni´˝na, zwana dalej „nale˝noÊcià”, w wysoko-
Êci:

1) 300 % uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym — je˝eli funkcjonariusz po-
siada cz∏onków rodziny;

2) 100 % uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym — je˝eli funkcjonariusz nie
posiada cz∏onków rodziny.

2. Podstaw´ wyp∏aty nale˝noÊci stanowi miesi´cz-
ne uposa˝enie zasadnicze przys∏ugujàce funkcjonariu-
szowi wed∏ug stawek uposa˝enia obowiàzujàcych
w dniu zameldowania funkcjonariusza w lokalu miesz-
kalnym na pobyt sta∏y.

§ 3. 1. Nale˝noÊç wyp∏aca si´ na podstawie wnio-
sku funkcjonariusza.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, funkcjo-
nariusz do∏àcza dokumenty potwierdzajàce otrzyma-
nie lokalu na podstawie decyzji administracyjnej
o przydziale lokalu, nabyciu spó∏dzielczego prawa do
lokalu albo domu jednorodzinnego lub lokalu stano-
wiàcego odr´bnà nieruchomoÊç, lub zameldowanie
na pobyt sta∏y w lokalu.

§ 4. Nale˝noÊç wyp∏aca komórka organizacyjna
Biura Ochrony Rzàdu w∏aÊciwa w sprawach finanso-
wych, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia przez funk-
cjonariusza wniosku, o którym mowa w § 3.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z mocà od dnia 1 stycznia
2004 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie nale˝noÊci przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu w zwiàzku z otrzymaniem
pierwszego lokalu

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90,
poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210,
poz. 2036.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze
LeÊnego Materia∏u Podstawowego, rejestrze Êwiadectw pochodzenia leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego
i rejestrze dostawców, za sporzàdzanie odpisów i wyciàgów i ich przesy∏anie oraz sposobu uiszczania op∏at

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o leÊnym materiale rozmno˝eniowym
(Dz. U. Nr 73, poz. 761) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç op∏at za wyszukiwanie informacji
w Krajowym Rejestrze LeÊnego Materia∏u Podstawo-
wego, rejestrze Êwiadectw pochodzenia i rejestrze do-
stawców wynosi:

1) 5 z∏ — za wyszukanie informacji zawartej na nie
wi´cej ni˝ dziesi´ciu stronach;

2) 0,5 z∏ za ka˝dà stron´ — za wyszukanie informacji
zawartej na wi´cej ni˝ dziesi´ciu stronach.

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).


