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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1)

z dnia 12 kwietnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci oprocentowania odroczonej lub roz∏o˝onej na raty
nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y mienia z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, szczegó∏owych kryteriów
niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych ni˝ pieniàdz mierników wartoÊci nale˝noÊci pieni´˝nej

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 19 paê-
dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊcia-

mi rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208,
poz. 2128, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Skarbu Paƒstwa kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Skarb Paƒstwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772 oraz z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Skarbu Paƒstwa
z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie wysokoÊci oprocento-
wania odroczonej lub roz∏o˝onej na raty nale˝noÊci z ty-
tu∏u sprzeda˝y mienia z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa, szczegó∏owych kryteriów niestosowania opro-
centowania oraz ustalenia innych ni˝ pieniàdz mierników
wartoÊci nale˝noÊci pieni´˝nej (Dz. U. Nr 102, poz. 1189)
w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 2—5,
stosuje si´ w wypadku dotrzymania przez nabyw-

c´ ustalonych w umowie bàdê odroczonych ter-
minów p∏atnoÊci nale˝noÊci i oprocentowania.
W razie niedotrzymania terminów p∏atnoÊci sto-
suje si´ oprocentowanie w wysokoÊci dwukrot-
noÊci stopy redyskontowej.”.

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

Minister Skarbu Paƒstwa: W. Jasiƒski


