
§ 14. Ostateczna decyzja zatwierdzajàca podzia∏
nieruchomoÊci stanowi podstaw´ do:

1) umieszczenia przez organ, który wyda∏ decyzj´, na
mapie z projektem podzia∏u nieruchomoÊci adno-
tacji o treÊci: „Niniejszy podzia∏ nieruchomoÊci zo-
sta∏ zatwierdzony decyzjà ..... z dnia ..... nr ...”,
z podpisem upowa˝nionej osoby;

2) wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punk-
tów granicznych znakami granicznymi, wed∏ug za-
sad okreÊlonych w przepisach dotyczàcych geode-
zji i kartografii, na wniosek w∏aÊciciela lub u˝yt-
kownika wieczystego nieruchomoÊci.

§ 15. 1. Z czynnoÊci, o której mowa w § 14 pkt 2,
sporzàdza si´ protokó∏, który zawiera w szczególnoÊci:

1) oznaczenie nieruchomoÊci wed∏ug danych z kata-
stru nieruchomoÊci oraz ksi´gi wieczystej, a w ra-
zie jej braku — wed∏ug innych dokumentów okre-
Êlajàcych stan prawny nieruchomoÊci;

2) oznaczenie i dat´ wydania decyzji zatwierdzajàcej
podzia∏ nieruchomoÊci;

3) informacje o sposobie utrwalenia punktów gra-
nicznych;

4) oznaczenia wyznaczanych i utrwalanych punktów
granicznych;

5) list´ i podpisy osób obecnych przy czynnoÊciach
wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych;

6) dat´ sporzàdzenia protoko∏u oraz imi´ i nazwisko,
numer uprawnieƒ zawodowych i podpis osoby,
która wykona∏a protokó∏.

2. Dokumenty geodezyjne opracowane w toku
czynnoÊci wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów
granicznych podlegajà w∏àczeniu do paƒstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 16. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
czynnoÊci podj´tych w post´powaniu o podzia∏ nieru-
chomoÊci, wszcz´tym i niezakoƒczonym ostatecznà
decyzjà zatwierdzajàcà podzia∏ nieruchomoÊci, przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia. 

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia1).

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie
trybu dokonywania podzia∏ów nieruchomoÊci oraz sposo-
bu sporzàdzania i rodzajów dokumentów wymaganych
w tym post´powaniu (Dz. U. Nr 25, poz. 130), które utraci-
∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 28 listopa-
da 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
Êciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 listopada 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie legitymacji s∏u˝bowych oraz znaków identyfikacyjnych 
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie legitymacji s∏u˝bowych oraz znaków identyfika-
cyjnych funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U.
Nr 119, poz. 1019) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W legitymacji umieszcza si´ fotografi´ funk-
cjonariusza w mundurze wyjÊciowym, bez
nakrycia g∏owy, wpisuje si´ stopieƒ, imi´
i nazwisko, jednostk´ organizacyjnà Stra˝y
Granicznej oraz numer i kod ewidencyjny
funkcjonariusza, a tak˝e okreÊla si´ dat´
wa˝noÊci legitymacji.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

———————
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 Mi-
nistrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.



2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz jest obowiàzany zwróciç legity-
macj´ komórce w∏aÊciwej do spraw kadr jed-
nostki organizacyjnej, w której pe∏ni s∏u˝b´,
w przypadku:

1) otrzymania urlopu bezp∏atnego lub wycho-
wawczego,

2) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

3) zwolnienia ze s∏u˝by.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) up∏ywu okresu jej wa˝noÊci.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Organem w∏aÊciwym do wydawania, wy-
miany i uniewa˝niania legitymacji jest
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, mo-
˝e wykonywaç osoba upowa˝niona przez
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Znak wydajà:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Ko-
mendy G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏a-
Êciwej do spraw kadr funkcjonariu-
szom, dla których Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej jest prze∏o˝onym

w∏aÊciwym w sprawach osobowych
zgodnie z przepisami w sprawie w∏a-
ÊciwoÊci organów i jednostek organi-
zacyjnych wynikajàcych ze stosunku
s∏u˝bowego funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej oraz trybu post´powania
w tych sprawach,

2) komendant oddzia∏u i komendant
oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej
funkcjonariuszom, dla których sà prze-
∏o˝onymi w∏aÊciwymi w sprawach
osobowych zgodnie z przepisami,
o których mowa w pkt 1.

2. Do znaku stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy § 4, 6, 7, § 8 pkt 1 i 2 i § 9.

3. Wzór znaku okreÊla za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.”

6) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Dotychczasowy wzór legitymacji s∏u˝bowej
i wzór znaku identyfikacyjnego funkcjonariusza Stra-
˝y Granicznej mogà byç wykorzystywane do dnia
31 grudnia 2005 r.

§ 3. Legitymacje s∏u˝bowe funkcjonariusza Stra˝y
Granicznej wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia zwraca si´ prze∏o˝onym,
którzy je wydali.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2005 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 23 listopada 2004 r. (poz. 2664)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRA˚Y GRANICZNEJ

OK¸ADKA LEGITYMACJI

Ok∏adka legitymacji
wykonana jest z two-
rzywa sztucznego w ko-
lorze ciemnozielonym
ze srebrnymi t∏oczenia-
mi:

1) „RZECZPOSPOLITA
POLSKA”;

2) wizerunek or∏a usta-
lony dla god∏a Rze-
czypospolitej Pol-
skiej, umieszczony
na tle s∏upa gra-
nicznego;

3) „STRA˚ GRANICZ-
NA”.
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CZ¢Âå WEWN¢TRZNA LEGITYMACJI

str. 1 str. 2

str. 4 str. 3



OPIS LEGITYMACJI

Legitymacja o wymiarach 74 mm x 208 mm, drukowana na papierze zabezpieczonym chemicznie, z bie˝à-
cym znakiem wodnym oraz z w∏óknami widocznymi w Êwietle dziennym i w∏óknami widocznymi w Êwietle UV,
rozmieszczonymi nieregularnie. T∏o giloszowe, z irysem w kolorze jasnozielonym i oliwkowym. Na stronie 3.
i 4. elementem giloszu jest po∏o˝ony centralnie znak graficzny Stra˝y Granicznej, wed∏ug wzoru okreÊlonego
w odr´bnych przepisach.

Legitymacja zaginana wzd∏u˝ kraw´dzi poziomej. Strony 1. i 4. ∏àczà si´ górnymi kraw´dziami, kraw´dê dol-
na strony 2. z górnà strony 3.

Numeracja legitymacji, sk∏adajàca si´ z jednej litery serii i szeÊciu cyfr, wykonana farbà koloru czerwonego
aktywnà w UV.

Po dokonaniu wpisów legitymacja dwustronnie pokrywana folià, w tym strony 2. i 4. folià holograficznà.

Strona 1:

1) napisy drukowane czcionkà ró˝nej wielkoÊci w kolorze zielonym o ró˝nych odcieniach:
a) w górnej cz´Êci — „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,
b) w dolnej cz´Êci — „STRA˚ GRANICZNA”;

2) centralnie umiejscowiony wizerunek or∏a bia∏ego, ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczo-
ny na tle s∏upa granicznego koloru bia∏o-czerwonego.

Strona 2:

1) napisy drukowane czcionkà ró˝nej wielkoÊci w kolorze zielonym o ró˝nych odcieniach:
a) „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,
b) „STRA˚ GRANICZNA” — wykonany farbà optycznie zmiennà w kolorze zielono-niebieskim,
c) „Legitymacja s∏u˝bowa”,
d) „nr”,
e) „wa˝na do:”,
f) „JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA”,

g) „STOPIE¡”,
h) „IMI¢”,
i) „NAZWISKO”,
j) „NR EWIDENCYJNY FUNKCJONARIUSZA”*;

2) pod napisem „STRA˚ GRANICZNA”, z lewej strony, owalne bia∏e pole z elementami giloszu na obrze˝u
przeznaczone na zeskanowanà fotografi´.

Strona 3:

1) napisy drukowane ró˝nà czcionkà w kolorze ciemnozielonym:
a) „Funkcjonariusz, wykonujàc zadanie s∏u˝bowe, ma prawo ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒ-

stwowych, organów administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci publicznej; wymienione instytucje, organy i jednost-
ki obowiàzane sà, w zakresie swojego dzia∏ania, do udzielenia pomocy, w zakresie obowiàzujàcych prze-
pisów prawa.”,

b) „Art. 11 ust. 1 pkt 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399,
z póên. zm.).”,

c) „Organ wydajàcy legitymacj´:”,
d) „KOMENDANT G¸ÓWNY STRA˚Y GRANICZNEJ”,
e) „mp.”,
f) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis wystawiajàcego,

g) „podpis wystawiajàcego”;

2) bia∏e pole w kszta∏cie prostokàta, ograniczone mikrodrukiem w kolorze zielonym, przeznaczone na wpisa-
nie kodu legitymacji funkcjonariusza.

Strona 4:

Napis drukowany w kolorze ciemnozielonym: „W przypadku znalezienia legitymacji nale˝y zwróciç jà do
najbli˝szej jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej lub Policji.”.
———————
*) Nr ewidencyjny funkcjonariusza sk∏ada si´ z 5 cyfr i 2 liter.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA˚Y GRANICZNEJ

2665

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie wzorów tablic

Na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzory tablic informu-
jàcych o nazwie form ochrony przyrody oraz o zaka-
zach obowiàzujàcych na obszarach lub w stosunku do
tych form.

§ 2. 1. Ustala si´ wzory tablic informujàcych o na-
zwie nast´pujàcych form ochrony przyrody:

1) parku narodowego;

2) rezerwatu przyrody;

3) parku krajobrazowego;

4) obszaru chronionego krajobrazu;

5) obszaru Natura 2000;

6) pomnika przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjnego;

8) u˝ytku ekologicznego;

9) zespo∏u przyrodniczo-krajobrazowego.

2. Wzór tablicy informujàcej o nazwie form ochro-
ny przyrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5 i 7—9,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Wzór tablicy informujàcej o nazwie pomnika
przyrody b´dàcego pojedynczym tworem przyrody
˝ywej lub nieo˝ywionej okreÊla za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.

4. Wzór tablicy informujàcej o nazwie pomnika
przyrody b´dàcego skupiskiem tworów przyrody ˝y-
wej lub nieo˝ywionej okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 3. Wzór tablicy informujàcej o zakazach obowià-
zujàcych na obszarach lub w stosunku do form ochro-
ny przyrody wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1—3 oraz
pkt 7 i 8 okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic ob-
wieszczajàcych o obowiàzujàcych ograniczeniach i za-
kazach z zakresu ochrony przyrody (Dz. U. Nr 8,
poz. 82).

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

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).


