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OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

z dnia 8 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego za II kwarta∏ 2001 r.

Na podstawie § 10 rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a tak˝e jej
zwrotu oraz trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u refunda-
cji wyp∏aconych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259, z 1997 r.
Nr 144, poz. 963 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 159 i Nr 118,
poz. 1254), w celu obliczenia premii gwarancyjnej od
wk∏adów oszcz´dnoÊciowych na budownictwo miesz-
kaniowe dla posiadaczy oszcz´dnoÊciwych ksià˝eczek

mieszkaniowych, ustala si´ cen´ 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej budynku mieszkalnego za II kwarta∏ 2001 r.
w wysokoÊci 2 490 z∏.

Prezes Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast: 
M. Bryx

Na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802
i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118,
Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924,

Nr 89, poz. 968 i Nr 111, poz. 1194) og∏asza si´, i˝ prze-
ci´tne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2001 r. wy-
nios∏o 2047,29 z∏.

Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego: 
T. Toczyƒski
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KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 12 listopada 2001 r.

w sprawie przeci´tnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2001 r.

§ 47. 1. Akta spraw sà dost´pne dla uczestników
post´powania w godzinach pracy Sekretariatu Trybu-
na∏u co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym termi-
nem rozprawy (posiedzenia). Uczestnicy post´powa-
nia mogà w sekretariacie przeglàdaç akta spraw oraz
sporzàdzaç dla swoich potrzeb odpisy lub wyciàgi
z tych akt, z wyjàtkiem dokumentów tajnych ze wzgl´-
du na bezpieczeƒstwo paƒstwa lub ochron´ tajemnicy
paƒstwowej. Na pisemny wniosek mogà otrzymywaç
odpisy i wyciàgi, z wyjàtkiem tajnych dokumentów, za
potwierdzeniem zgodnoÊci przez sekretarza Trybuna-
∏u.

2. Za zezwoleniem prezesa Trybuna∏u albo prze-
wodniczàcego sk∏adu orzekajàcego, na zasadach okre-
Êlonych w ust. 1, mogà byç udost´pnione do przejrze-

nia akta sprawy tak˝e innym osobom (organom) na pi-
semny wniosek, gdy uwiarygodnià interes prawny
oraz gdy nie zostanà przez to naruszone interesy
uczestników post´powania.

3. Po ukoƒczeniu post´powania za zgodà prezesa
Trybuna∏u uczestnikowi post´powania mo˝na wydaç
z∏o˝ony przez niego do akt dokument. Wydanie doku-
mentu mo˝e byç uzale˝nione od z∏o˝enia jego odpisu
lub wyciàgu z tego dokumentu.

4. Akta post´powania przed Trybuna∏em nie sà wy-
dawane innym sàdom, organom w∏adzy lub admini-
stracji paƒstwowej; w szczególnych wypadkach prezes
Trybuna∏u, w uzgodnieniu ze sk∏adem orzekajàcym
w danej sprawie, mo˝e zezwoliç na ich wydanie.


