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rych ta naprawa została CZęSClOWO wykonana 
przez właścicielac, a dokończona przez osoby, 
o których mowa w ust. I. 

§ 16. O uzyskaniu prawa użytkowania bu
dynku z tytułu dokonania naprawy zastępczej 
orzeka władza budowlana po stwier-dzeniu ukoń
czenia naprawy, przyjmując procent uszkodzenia, 
ustalony w myśl poprzedzaj'l'cych przepisów roz' 
porządzenia ninitejszego. Odpis tego orZeczen~a 
doręcza się osobie, której przyznano prawo użyt
kowania, oraz właścicielowi budynku. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 17. Postępowanie przewidziane w llrlllej
szym -rozporządzeniu toczy się łącznie z postępo' 
waniem wszaętym na podstawie przepis6w art. 
333-335 prawa budowlanego. 

§ 18. I. Postępowanie w sprawach wszczę
tych na podstawie rozporządzenia Ministrów Od
budowy i Administracji Publicznej 2; dnia 25 lu' 
tego 1946 r. wydanego w porozumieniu z Mi
nistrem Sprawiedliwości (Dz. U. R. P. Nr 10, 

poz. 72) nieukończone do chwili wejkia w życie 
nini.ejlSzcgo rozporządzenia, toczy się w dalszym 
ci.ągu wedlug przepisów niniejszego rozporządzc-
E la. 

2. Osoby, które przeprowadziły, bądź roz
poczęły naprawę gruntowną przed wejściem w ży
c:e niniejszego rozporządzenia, a nie wniosły do 
tego terminu podania o uznanie naprawy za grun' 
towną (§ 2), mogą uzyskać zwolnienie od ogra' 
niczeń, o który.ch mowa wart. 6 ust. I dekretu 

przy odpowiednim zastosowaniu §§ 1-5 i 7-9 
niniejszego rozporządzenia, jeżeli złożą takie po
danie najpóźniej do dnia 30 czerwca 1948 r. 

§ 19. I. Rozporządzenie ' niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tra,::i 
moc rozporządzenie Ministrów: Odbudowy i Ad
ministr~K ji Puhliczne j z dnia 25 lutego 1946 1". 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli
wości w sprawie naprawy budynków uszkodzo~ 
nych wskutek wojny (Dz. -U. R. P. Nr 10, 

poz. 72). 

2. Do napraw przekazanych instytucjom GpO

łecznym, spółdzielniom mieszkaniowym oraz 
zrzeszeniom najemców, a podlegają-cych nadal 
przepisom dekretu z dnia 26 października 1945 r. 
o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych 
i uszkodzonych- wskutek wojny w pierwotnym 
jego brzmieniu (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 281), 
stosuje się przepisy powołanego w ust. I rozpo-' 
rządzenia z dnia 25 lutego 1946 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDIJWOŚCI 

z dnia 29 stycznia 1948 r. 

w sprawie zmiany instrukcji dla komornik6w. 

Na podstawie art. IX pkt I i 4 przepisów 
wprowadzających prawo o sądowym postępowa
niu egzekucyjnym (Dz. U. R. P. z 19J2 r. NI-
93, poz. 804) zarz.ądzam, co następuje: 

§ I. W instrukcji dla komorników z dni.t 
15 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 114, poz. 
946), zmienionej rozporz'ldzeniem Ministra Spra- . 
wiedJiwoki z dnia 10 marCa 1934 r. w ~prawie 
zmiany imtruk.cji dla komorników (Dz. U. R. p, 
Nr 24, poz. 179), wprowadza się następujące 
zmiany: 

Oznanqne w niżej wymienionych pnepisach 
kwoty pielli"żne podwyższa się: 

I) kwotę trzysta złotych wymienioną w § 24-
ust. 3 - do trzech tysi,ęcy złotych; 

2) kwotę 20 groszywymienio'l1ą w § 79 ust. 
2 - do dziesięciu złotych; 

3) kwotę trzysta złotych wymienioną w § 82 
do trzech tysięcy złoty-ch. 

§ 2. Rozporządzenie n:iniejsze wchodzi w ży
cie z dniei'.1 ogłolszenia. 
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