
Dziennik Ustaw Nr 45 

ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach 
planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. 
R. P. Nr 21, poz. 180). 

Poz. 41\- 415 i l16 

ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 21 sierpnia 
1950 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gos-
§ 2. Rozporządzenie wchod2'ii. w życie z dniem podarczego: w z. E. Sżyr 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ~LNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 13 września 1950 r. 

w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików świń. 

Na podstawie art. 7 i 41 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu 
zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. R. P . z 1933 r. 
Nr 60, poz. 454 i z 1938 r. Nr 18, póz. 132) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na obszarze m. st. Warszawy 
i m. Łodzi oraz województw warszawskiego.i łódzkiego 
urzędowe badanie co do włośni dzików, a także świń, 

poddawanych ubojowi w celu spożycia we własnym 
gospodarstwie domowym. 

§ 2. Uchyla się rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1950 1.'". W sprawie 
urzędowego badania co do włośni dzików i śv.ri.ń (Oz. U. 
R. P. Nr 22, poz. 194). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie w 3 mie
siące po ogłoszemu. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: w z. St. Tkaczow 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 16 września 1950 f. 

w sprawie sposobu określania przejmowanych na własność Państwa nieruchomości z.iemsłdch w razie, gdy Ich 

granice zostały zatarte, oraz trybu postępowania w przypadku, gdy właściciel nieruchomości "jest nieznany. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 27 lipca 

1949 r. o przejęciu na własnoŚĆ; Państwa nie pozosta

jących w faktycznym władaniu właścicieli nierucho

mości ziemskich, położonych w niektórych powiatach 

województw: białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego 

i krakowskiego (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 339) zarządza 
Się, co następuje:. 

§ 1. Przejmowane na własność Państwa nieru
chomości ziemskie (ich części) w razie, gdy granice ich 
zostały zatarte, określa się w orzeczeniu przez opis gra
nic zespołu gruntów, składających się na te nierucho
mości, lub pr.;z:ez wymienienie nieruchomości o ustalo
nych granicach, które bezpośrednio otaczają ten zespół 
gruntów. 

§ 2. 1. Jeżeli właściciel nieruchomości ziemskiej, 
przejmowanej na własność Państwa, jest n ieznany, na-

leży w orzeczeniu uczynić o tym wzmiankę, a samo 
orzeczenie ogłosić w dzienniku wojewódzkim oraz wy
wiesić równocześnie w lokalu urzędowym władzy, która 
orzeczenie wydała , i w lokalu prezydium gminnej rady 
narodowej tej gminy, w której nieruchomość jest po
łożona. 

2. W tym przypadku za datę doręczenia orze
czenia uważa się dzień trzydziesty, następujący po dniu 
w ydania dziennika wojewódzkiego, w którym nastąpiło 
ogłoszenie orzeczenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - KQciol 


