
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. 

Poz. 2130 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia 2 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje 

organów Państwowej Straży Pożarnej 

Na podstawie art. 57a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1340, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu po-

stępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadcze-

nia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1591) 

w załączniku do rozporządzenia w części A wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w części II tytuł tabeli otrzymuje brzmienie: 

„Posiadam mienie nabyte/nie posiadam mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby praw-

nej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku 

metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:”; 

2)  w części VII w objaśnieniu pierwszym część A-II otrzymuje brzmienie: 

„część A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, 

związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalne-

go, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351, z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822 oraz 

z 2015 r. poz. 881, 1045, 1066, 1098, 1217, 1268, 1434, 1505 i 1890. 




