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Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r.
Nr 7, poz. 39) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu plano-
wania i wykorzystywania Êrodków na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warun-
ków przyznawania pomocy finansowej z tych Êrod-
ków (Dz. U. Nr 80, poz. 728 oraz z 2007 r. Nr 144,
poz. 1013) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„1) zaanga˝owanie Êrodków w∏asnych w wysoko-
Êci co najmniej 10 % przewidywanego pe∏ne-
go kosztu planowanej lub realizowanej inwe-
stycji mieszkaniowej;”;

2) w § 5 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej — Komi-
sji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, po zasi´gni´ciu opinii:

a) kolegium prokuratorów G∏ównej Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu z prokuratorami i prokuratorami
w stanie spoczynku tej Komisji,

b) kolegium prokuratorów Biura Lustracyjnego
z prokuratorami i prokuratorami w stanie
spoczynku tego Biura.”;

3) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Udzielenie po˝yczki wymaga ustanowienia
hipoteki, por´czenia lub innego zabezpieczenia
przewidzianego obowiàzujàcymi ustawami.

2. Po˝yczki udziela si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝
dwadzieÊcia pi´ç lat.”;

4) po § 7 dodaje si´ § 71 w brzmieniu:

„§ 71. Na wniosek prokuratora lub prokuratora
w stanie spoczynku strony mogà zmieniç
warunki umowy po˝yczki poprzez zmian´
okresu, na jaki po˝yczka zosta∏a udzie-
lona.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W razie rozwiàzania albo wygaÊni´cia sto-
sunku s∏u˝bowego prokuratora w sposób,
o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, lub
utraty uprawnieƒ do stanu spoczynku
i uposa˝enia w przypadkach, o których
mowa w art. 62d wymienionej ustawy,
udzielona po˝yczka podlega zwrotowi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
zwrotowi, w formie jednorazowej sp∏aty,
podlega kwota niesp∏aconej po˝yczki
oprocentowanej w wysokoÊci 7,3 % do
dnia jej sp∏aty.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Do umów zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy
dotychczasowe, z zastrze˝eniem § 71.”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: Z. åwiàkalski
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