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Załącznik nr 4 
WOJEWODA 

(nazwa województwa) 

, ... ... .... ..... data 
(numer. znak decyzji) (miejscowość) 

DECYZJA 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253), w związku z art. 5 ust. . .. .. tej ustawy 
- stwierdzam nabycie przez ..... . ...... . . . ................. z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczo-

(nazwa gminy) 

nej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej obrębie .... . .. . .. .. .. . uregulowanej w księdze wieczystej ... . . ...... . ... . 
zgodnie ze sporządzonym spisem, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr ... . . . . , stanowiącej integralną część niniejszej 
decyzji. 

Uzasadnienie 

Sporządzony spis inwentaryzacyjny mienia ogólnonarodowego (państwowego), obejmujący nieruchomości opisane 
w załączonej karcie inwentaryzacyjnej, był wyłożony do publiczego wglądu w siedzibie Zarządu Gminy . ... . . . .... . 
przez okres od dnia .... ....... . . do dnia .. .... ....... O wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu 
i możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do Komisji Inwentaryzacyjnej zainteresowane jednostki i osoby zostały powiadomione 

(sposób powiadomienia) 

Zastrzeżenia złożyły następujące osoby i jednostki: ... ... .... ...... . . .... . ......... .. . ..... . . ...... . 

W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję Inwentaryzacyjną nie uzwględniono roszczeń w odniesieniu do: 
1) ............. ..... .. .. ... . . . ........ .. ........ . ...... . ... . . ... ..... .. ... . . . ...... . .. . . . . . 
2) ......... ......... . .......................... .. .... . . .. . .. ......... . .. . .. . . ..... . . . . .. . . . 
3) ............. .. .... . ... ...... .. ... . ... ................... . ......... . ............ .... .... . 
z następujących powodów: 

Prawomocna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, które można złożyć za moim 

pośrednictwem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Otrzymują: . . .... . WOJEWODA 
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UCHWAŁA Nr 108 RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 lipca 1990 r. 

w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrz
nych niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji. 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 
30, poz. 181) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Żołnierzom jednostek wojskowych podporządko
wanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych przysługująupra 
wnienia funkcjonariuszy Policji określone wart. 15 ust. 1 pkt 
1, 3 i 6, art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wart. 17 ust. 1 pkt 1-6 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 
179) - jeżeli wykonują zadania w zakresie ochrony osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz osób, 
które ze względu za dobro państwa należy objąć ochroną, 
ochrony delegacji państw obcych przebywających na terenie 
Polski, a także ochrony i zapewniania należytego funkc
jonowania urządzeń i obiektów służących najwyższym or
ganom władzy i administracji państwowej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ZARZĄDZENIE Nr 41 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 lipca 1990 r. 

w sprawie szczegółowego trybu kontroli rozporządzeń i zarządzeń wojewodów. 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 
o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. 
U. Nr 21, poz. 123) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Zarządzenie określa szczegółowy tryb wykony
wania kontroli zgodności rozporządzeń i zarządzeń wojewo
dów z: 
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1) ustawami oraz aktami wydanymi w celu ich wykonania, 

2) polityką rządu , 

3) zasadami rzetelności, sprawności działania i gospodar
ności. 

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) rozporządzeniu wojewody - należy przez to rozumieć 
akt normatywny wojewody ustanawiający przepisy pra
wa miejscowego, 

2) zarządzeniu wojewody - należy przez to rozumieć akt 
wojewody o charakterze ogólnym, nie ustanawiający 
przepisów prawa miejscowego, 

3) ministrach - należy przez to rozumieć również centralne 
organy administracji państwowej, z wyjątkiem central
nych organów podległych ministrom. 

§ 2. 1. Wojewoda przekazuje wydane rozporządzenie, 

wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po podpisaniu, minist
rowi właściwemu do spraw administracji. 

2. Minister właściwy do spraw administracji dokonuje 
kontroli rozporządzenia wojewody, zasięgając w razie po
trzeby opinii właściwych rzeczowo ministrów. 

§ 3. 1. Wojewoda przekazuje wydane zarządzenie, 

wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po podpisaniu, właś
ciwemu rzeczowo ministrowi, a gdy zarządzenie reguluje 
sprawy należące do właściwości dwóch lub więcej minist
rów - wszystkim zainteresowanym ministrom. 

2. Właściwy rzeczowo minister dokonuje wstępnej kon
troli zarządzenia wojewody. 

3. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o której 
mowa w ust. 2, uchybień uzasadniających uchylenie kont
rolowanego aktu przez Prezesa Rady Ministrów, akt ten 
przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw administ
racji wraz z wnioskiem w sprawie uchylenia, zawierającym 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw administracji przed
stawia Prezesowi Rady Ministrów projekty rozstrzygnięć 

w sprawie uchylenia rozporządzeń lub zarządzeń wojewo
dów. 

2. Przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów projektu 
zarządzenia w sprawie uchylenia rozporządzenia lub za
rządzenia wojewody może być poprzedzone wystąpieniem 
do wojewody o uchylenie lub zmianę kwestionowanego aktu 
we własnym zakresie. Wystąpienie powinno wskazywać 
dostrzeżone uchybienia wraz z uzasadnieniem. 

3. W przypadku gdy wojewoda nie uchyli albo nie 
zmieni rozporządzenia lub zarządzenia w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wystąpienia , o którym mowa w ust. 2, 
minister właściwy do spraw administracji niezwłocznie 
przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia 
w sprawie uchylenia kwestionowanego aktu. 

§ 5. 1. Jeżeli stwierdzona w wyniku kontroli niezgod
ność rozporządzenia lub zarządzenia wojewody z polityką 
rządu, zasadami rzetelności, sprawności działania albo gos
podarności nie ma wpływu na istotę regulacji zawartej w tym 
akcie, minister właściwy do spraw administracji może, działa
jąc zgodnie ze wskazówkami Prezesa Rady Ministrów, ogra
niczyć się do wskazania wojewodzie tej niezgodności. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku 
naruszenia trybu i zasad postępowania w sprawach opraco
wywania, opiniowania i konsultowania projektów aktów 
ustanawiających przepisy prawa miejscowego oraz ich wy
dawania, ustalonych w odrębnych przepisach 

§ 6. 1. W przypadku gdy w sprawie uchylenia roz
porządzenia lub zarządzenia wojewody z powodu naruszenia 
interesów lokalnych wystąpi sejmik samorządowy, wniosek 
w tej sprawie rozpatruje minister właściwy do spraw ad
ministracji, zasięgając w razie potrzeby opinii właściwego 
rzeczowo ministra. 

2. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Minister właściwy do spraw administracji informuje 
sejmik, który wystąpił z wnioskiem w sprawie uchylenia 
rozporządzenia lub zarządzenia wojewody, o sposobie załat
wienia tego wniosku. 

§ 7. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów uchylające 
rozporządzenie lub zarządzenie wojewody podlega ogłosze
niu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w trybie okreś
lonym w odrębnych przepisach. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

238 

ZARZĄDZENIE Nr 42 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 30 lipca 1990 r. 

w sprawie określenia w urzędach państwowych stanowisk, których ~ajmowanie wyłącza prawo zrzeszania 
się w związkach zawodowych. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
(Dz. U. Nr 31 , poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 
19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182 oraz 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa wysokie stanowiska w urzę
dach państwowych, związane z tworzeniem polityki lub 
z funkcjami kierowniczymi, których zajmowanie wyłącza 
prawo zrzeszania się w związkach zawodowych stosownie 
do przepisu art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych . 

§ 2. Wysokimi stanowiskami, związanymi z tworzeniem 
polityki, są w rozumieniu § 1: 
1) stanowiska w urzędach państwowych, określone wart. 

2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. 
U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 
22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 
i z 1989 r. Nr 34, poz. 178), 

2) stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów depar
tamentów oraz równorzędnych komórek organizacyj
nych w urzędach naczelnych i centralnych organów 
państwowych, 


