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1094
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2406) zarzàdza si´,
co nast´puje:

wej, z wy∏àczeniem ubezpieczeƒ, podatku od
nieruchomoÊci i op∏at za wieczyste u˝ytkowanie gruntów,
3) w∏aÊcicieli lokali mieszkalnych — op∏aty za
energi´ cieplnà i wod´ dostarczane do lokalu,
op∏aty za odbiór nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych oraz zaliczki na koszty zarzàdu nieruchomoÊcià wspólnà, z wy∏àczeniem ubezpieczeƒ,
podatku od nieruchomoÊci i op∏aty za wieczyste u˝ytkowanie gruntów,

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 216) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstaw´ obliczania dodatku mieszkaniowego
stanowià nast´pujàce rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:

4) osób u˝ywajàcych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiàcych ich
w∏asnoÊç oraz w∏aÊcicieli domów jednorodzinnych — op∏aty za energi´ cieplnà i wod´
dostarczane do lokalu, op∏aty za odbiór nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych,

1) najemców i podnajemców oraz innych osób
majàcych tytu∏ prawny do u˝ywania lokalu,
z wyjàtkiem wymienionych w pkt 2—5 —
czynsz albo inne op∏aty za u˝ywanie lokalu
oraz op∏aty za energi´ cieplnà, wod´, odbiór
nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych,
2) cz∏onków spó∏dzielni mieszkaniowych, którym
przys∏ugujà spó∏dzielcze prawa do lokali
mieszkalnych, osób, którym przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu mieszkalnego, nieb´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni
mieszkaniowych, oraz w∏aÊcicieli lokali mieszkalnych w budynkach spó∏dzielni mieszkaniowych — op∏aty za energi´ cieplnà, wod´, odbiór nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych oraz op∏aty zwiàzane z eksploatacjà i utrzymaniem nieruchomoÊci w cz´Êciach przypadajàcych na
lokale mieszkalne w spó∏dzielni mieszkanio-

5) zajmujàcych lokal bez tytu∏u prawnego i oczekujàcych na dostarczenie przys∏ugujàcego im
lokalu zamiennego lub socjalnego — odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytu∏u
prawnego oraz op∏aty za energi´ cieplnà, wod´, odbiór nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych,
z wy∏àczeniem ubezpieczeƒ, podatku od nieruchomoÊci i op∏at za wieczyste u˝ytkowanie
gruntów.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

1095
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na wspieranie przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Eu-

ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.
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§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
20 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 i Nr 213, poz. 2160
oraz z 2005 r. Nr 22, poz. 179) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Poz. 1095 i 1096

5) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wnioski o przyznanie kolejnych p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowych sk∏ada si´ w terminie od dnia
1 marca do dnia 30 kwietnia, poczàwszy od roku nast´pujàcego po roku, w którym zosta∏a
wydana decyzja administracyjna o przyznaniu
pierwszej p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej.”;
6) w § 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lub 4, na obszarze rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku
narodowego lub na obszarze Natura 2000,
utworzonych
na
podstawie
przepisów
o ochronie przyrody — zaÊwiadczenie wojewody lub dyrektora parku narodowego
o zgodnoÊci planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej z planem ochrony dotyczàcym danego
obszaru, a w przypadku braku planu ochrony
— opini´ o zgodnoÊci planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej z celami ochrony danego
obszaru;”;

„1) dzia∏ek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, u˝ytkowanych jako grunty orne, ∏àki lub pastwiska,
a w przypadku pakietu, o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt 2, u˝ytkowanych równie˝ jako sady;”;
2) w § 4 uchyla si´ pkt 2;
3) w § 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ∏àczna powierzchnia dzia∏ek rolnych, po∏o˝onych w strefach priorytetowych, na których
majà byç realizowane te pakiety, wynosi co
najmniej 1 ha; w przypadku realizacji pakietu,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, wy∏àcznie na dzia∏kach rolnych po∏o˝onych w strefach priorytetowych, ∏àczna powierzchnia tych
dzia∏ek mo˝e byç mniejsza ni˝ 1 ha.”;

7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje
decyzje administracyjne w sprawie przyznania:
1) pierwszej p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej —
w terminie od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia lutego roku nast´pujàcego po roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o przyznanie tej p∏atnoÊci;

4) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) realizuje co najmniej jeden z pakietów, o których
mowa w § 1 ust. 2, na obszarze Natura 2000
okreÊlonym w przepisach o ochronie przyrody,
przy czym p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa w wysokoÊci 120 % stawki podstawowej mo˝e byç
udzielona wy∏àcznie do dzia∏ek rolnych lub stref
buforowych po∏o˝onych na takim obszarze.”;

2) kolejnych p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowych
— w terminie od dnia 1 czerwca do dnia
30 listopada roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o przyznanie tych p∏atnoÊci.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

1096
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lipca 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach

ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

