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Okres II trwający 4 tygodni.e (wykłady i praktyka
na oddziałach szpitalnych i w ~rodku zdrowia).
Choroby cezu, nosa, gardła i· uszu
"
skóry i weneryczne
H~g iena ogólna i spde-c?-na
Ustawodawstwo sanitarne i spo·leczne-organizacja opieki społecznej
Ety ka i historia pidęgniars twa
Nauka o· Pol,sc:.e współczesnej
Organiza.cja służby zdrowia w Polsce,
wojsk owa slużrba zdrowia, związki
.z3!wo,dowe służby zdrowia, szkoły
pielęgn~arstwa i położnych

W okresie drugim przynajmniej 2 tygodni,e
powinny słuch3!czki praktykować na oddziałach
sZDitalnych, przy uwzględnieniu dotychczasowego
doświadczenia poszczególnych słuchaczek (oddz.
ah~rurgiczny, wewnętorzny. położniczy i dziecię
cy), w następnych ~ ,tygodniach - w ośrodku
z·d rowia.
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Cala część praktyczna w wyżej wymienionych

5 ~ "

razem 56 godzin.

I

placówkach

odbywaJĆ s,ię

pielęgniarki

nadzorem

instruktorokJi

wanej

ścisłą jej obserwacjlą

ze

powinna

pod

dyplomo-

oceną

każdej

poszczególnej słuchaczki.
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW: ' ~ZIEM ODZYSKANYCH, ADMINISTRACJI PUBLICZNE], ROLNICTW A l REFORM ROLNYCH, SKARBU ORAZ ODBUDOWY.

z dnia 14 października 1941 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi '
na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gd:tńska.
.
Na podstawie art. 2 \.list. 2, :1Jrt. 3 ust. 2 oraz
§ 4. t. O w~ą,c'zeniu nieruchomości do zapasu
alr t. 7 ust. 3 dekretu z qnia 6 września 1946 r. ziemi decyduje wojewoda.
.
o ustJroju rolnym i osadnuctwie na obsza·rz,e Ziem
2. Decyzja o włącz.eruu nieruchomości do za:
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta -Gdańska pa~u ziemi podlega ogłoszeniu w dzienniku WO'(Dz, U. R. P. Nr 49, p07" 279) zarządza SI'ę, cojewódzkim; ogłoszenie to zastępuje doręczen,ie
następuje:
'"
decyzji.
•
3. Od decyzji przewidzianej w ust. 1 przyl. Przepis ogólny.
sługuje odwołanie właśc~cidawi włączonej nieru§ I. Powołane VI rozporządzeniu mmeJszym chomO'ści i zarządowi miej$kiemu do Ministra Rolarty kuły bez bliższegO' określenia oznacza ją arty- nictwa i Reform Rolnych, któ'r y decyduje ostat.ecznie pó zasięgnięciu opinii Ministra Odbudowy
kuły dek,r etu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju
rolnym i osa<jJnictwie na obszarze . Ziem Odzyska' oraz M;rnistra Ziem Odzyskanych bą,dź Ministra
nych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. . Adminisuacj,i Publicznej.
§ 5. I. Za lasy i grunty leśne w rozumieniu
R. P. Nr 49, poc. 279)'
an. 3 uważa się odosobnione kompleksy leśne
o zwartej powierzchni bez względu na to, czy
II. Włączenie do zapasu ziemi.
§ 2 , I. Do zapasu ziemi (art. 1 i 2) włącza wchodzą w skład jednej lub kilku nieruchomości.
2 . Włączeniu do zapasu ziemi
mogą ulec
się po' łożone w granicą::h admin1stracyjny,c h miast
państtvowe lasy i 'grunty leśne o powierzchni ponieruchomości lub ich części, kt6re w miejscowym
planie zagospod<łrowania przest,r zennego przewI- nad 25 ha, j eżeli ze względu na ocklalenie od indIziane są j.a ko gospo,d arstwa r.olne wszdki,ch t y- nych. las6w państwowych nie na,dają się do prowadz,enia .państwowegO' gospodarstwa ldnego,
pó,w bądź działki rybackie.
a także jeżeli ze względu na postulaty planO'2. W miastach, nie posiadających pIanu zat;ospodarowania przestrzennego, włącza si'ę do wego zagospodarowania pr:uestrzennego włącze
zapasu z~emi nieruchomości lub ich cz~ści, użyt' nie ich jest konieczne i może nastąpić, bez istotkowane dla produkcji rO'lnej, jeżeli w dniu wejścia ne j szkod y dla gospodarstwa leśnego,
§ 6. · Włączenie państwo'wych las6w i grun,w ży:cie niniejszego rozporz~cdz.enia obszar danej
t.ów
leśnych do zapasu zuemi następuje na podnien~homo~'ci lub j'ej części przekracza 3 ha postawie
porozumienia woj.ewody i właściwych
wierzchni ogólnej.
'.
dyrekcyj Jas6w państwowych, po zasięgnięciu
§ 3. Wykazy nieruchomości, podlegających
opinii dow6dcy właściwego okręgu woj'skowego.
w myśl § 2 włączeniu do zapasu zi'cmi, sporzą
III. Wydzielenie z zapasu ziemi.
dzaj'ą powiatowe wła·dze administracji og6lnej
• (władze ziemskie) po zasięgnięciu opinii właści
§ 7. I. Wydzielenile nieruchomoś~i lub kh
wych zarządóW: miej'skich i władz planO'wania części z zapasu ziemi odbywa si'ę na wniosek
przestrzennego, po czym przedstawiaj ą je wo- zainteresowanej władzy lub instytucji b:tdź tei
jewodzie.
z urz~du.
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2. W nlos.e'k związku samorządowego pówin:.en być' popa.rty uchwałą tady narodowej.

/

uiszczenia sumy równej szacunkowi nierucho. mości.
3. N:,eruchomości, wydzielone na rzecz związ
§ 8. Wniosek w sprawie .wydzielenia nieru- ku samorządu terytorialnego, przekazuj,e się ' temu
chomości .tUlb ich części (§ 7) składa zainteresozwiązkowi na własność tytułem darmym, z t ym
wana władza bądź instytuacja powiatowej wł.adzv jednak, że odpowiedzialność Skarbu PańStwa wyadmlin.istracji og61nej (władzy ziemskiej). Wł adza nikają,c a z przepisów art. 5 i z tytułu nakład6w,
ta po zasięgnięc iu opinii właściwej władzy plano- dokonanych przez osoby trzecie, przechodzi na
wania przestrz.erunego przesyła wniosek wojewo- związek samorządowy.
dzie wraz ze swoją ppill1ią. '
§ 13. 1. Szacunek terminy spłaty należno·
§ 9. Wniosek o wydzielenie i przekazanie ści za nieruchomości, prz<
ekazai.1e w myśl § 12
nieruchomości lub jej części powinien zawierać:
ust. 2, ustala się . na zasad1lCh obowiązujących
I) nazwę i siedzibę władzy bądź instytucji, ubie- przy ..nadawaniu gQspodał'Stw (działek) na pod·
gającej się o n ieruChomość bądź jej część;
stawie dekretu z dnia 6 wrześni a 1946 r. o ustro·
2) nazwę i położenie nieruchomości lub jej ju rolnym i osadnictwie na obszane Ziem Odczęści;
zyskanych i bylego Wolnego Miasta Gdańska'.
3) obszar z wyszcz.ególnieniem Jego przeznacze- _
2. Brzcn:,esienie prawa własności nieruchonla'
mości
n ast.ępuje w drodze orzeczenia powiatowej
4) n~'~aj i iloŚĆ zabudowań, inwentarza oraz
władzy
administracji ogólnej. W przypadku poinnych skł adnik6w gospodarstwa;
łożenia
nie1'11'chomości
na obszarze kilku powia" 5) wskazanie obecnego posiadacza bądź użyt
tów właściwą wladzę wyzna,cza woj,ewoda.
kownika;
6) szczegółowe umotywowanie wniosku.
3. W orzeczeniu prz,ewIdzianym w. Ust. 2
należy wymienić -instytucję lub przedsiębiorstwo,
§ 10. I. O wydzieleniu nieruchom(}ści lub ich któremu nieruchomość przekaiuje się na własność,
części z zapasu ziemi z wyjątkiem przypadków
oraz przedmiot i warunki przeka:zania.
przewidzianych w ust. 2. decyduje wojewoda.
§ 14. Do ujawni~nia w ks ięgach -wieczy2.. O wydzielelJiu n ~emchomości lub i,ch czę "
ki na oele: wbj51kowe, bezpiJcz.eństwa publiczne- stych (gruntowych) prawa własno,ki nieruchfgo, państwowej gospodarki l eśnej, szkolnictwa mości lu:b ic~ cz ęści, przekazanych instytucjom
lub pr~eds !,ęb:lQ:tstwoI? na wła9110ść, stosuje się
wyższego, op~ekuńczo - wychowawcze, two>rZcnia
o~powledmo
przepIsy . o wpisywaniu do ksiąg
państwowych i s amorządowych ośrodlków kultu·
ry rolnej lub podstawoVli'Ych zakładów przemy- wIeczystych (gruntowych} prawa własności n:eshi rolnego oraz jeżeli o wydzielenie nierudliO., ruchomoŚći przej ętych na cele rdormy robe j;
moki lub jej częś,ci ubiega się kilka władz lub podstawą wpisu jest odpis orzeczenia przewidziainstytucji - decyduje Minister Rolnictwa i Re- nego w § 13 ust. 2.
form Rolnych w porozumieniu z Ministrem. Od§ I 5,' Rozporządzen ie llinIeJsze wchodzi
budowy i Ministrem Ziem Odzyskanych bądź
w życie z dniem o"gIosz.e.nia. -'
M~nistrem Administracji Publicznej.
I

Ogólny obszar wydzieleń, o których
decy,clluje. w<;>jewoda, nie może. prze~racza,ć 3%
zapasu Z1effil.
2.. 'Minist~r Rolnictwa i Reform Rolnych
może w porozumieniu z Mill1istrem Odbudowy
oraz z Ministr>em Ziem Odzys~anych· bądź MiniSlt'r em AdmLnistracji Publicznej powiększyć normę przewidziamą w' ust. I:
.

§

I!. I.

§ 12. I. Nieruchomości przeznaczone na cęle
realizowane przez wła<k·e państwowe bądź przez
instytucje lub przedsiębiorstWa państwowe, nie
posiadające prawa nabywania nieruchomości na
swoją własność, przekazuje się w za;rząd i użyt
kowanie tym władzom, instytucjo~ lub przedsiębilOrstw<>nL
'
i. N~eruchomoki wy,& ielone na rzecz instytucji lub przedsiębiorstw, posiadających prawo
nabywa.nia nieruchomości na swoją własność,
przekazuje się im na własność z obowiązkiem
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Minister Ziem Odzyskanych:
w z. Józef Dubief

Minister Administracji Publicznej:
, Edward Osóbk'J.-Morawski

Minister Rolnict~a i Reform Rolny.ch:
w z.

Stanisław

KowalewskI

Mmister Skarbu:
Konstanty Dąbr.owski

Minister Odbudowy:
Michał
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