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część nieruchomości właściciela lub na in
ną nieruchomość, stanowiącą jego własność, 
albo też, na wniosek właściciela, na nieru
chomość stanowiącą własność osoby trze
ciej, za zgodą tej osoby. 

2. Jeżeli przewidywane koszty rozebrania i 
przeniesienia budynku oraz ewentualne straty 
w materiale nie przekraczają sumy szacunku 
budynku Powszechnego Zakładu Ubezpie
czeń Wzajemnych, obowiązek przeniesienia 
obciąża wykonawcę, który jednak, na wnio
sek właściciela może upoważnić go do wy
konania powyższych robót za zwrotem 
przewidywanych kosztów, obliczonych przez 
państwowe lub spółdzielcze przedsiębior

stwo budowlane, zmniejszonych o koszty 
ogólne (generalia). 

3. Jeżeli przewidywane koszty robót i ewen
tualnych strat w materiale, obliczone przez 
państwowe lub spółdzielcze przedsiębior
stwo budowlane, przekraczają sumę sza
cunku budynku Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń Wzajemnych, wykonawca na
rodowych planów gospodarczych nie ma 
obowiązku przenieS'ienia budynku, może 
on jednak zezwolić właścicielowi na roze
branie i przeniesienie budynku za zwrotem 
sumy, równej sumie szacunku Powszech
nego Zakładu Ubezpieczeń \Vzajemnych, 
albo sumy przewidywanych kosztów zmniej
szonej o koszty ogólne (generalia), jeżeli 

ta ostatnia suma jest niższa od si acunku 
Powsżechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza
jemnych. 

4. Należność przypadająca właścicielowi sto
sownie do ust. 2 lub 3 pJatna jest po cał
kowitym wykon~miu robót. Wykonawca na
rodowych planów gospodarczych może, w 
miarę postępu robót, wypłacać właścicie

lowi zaliczki do łącznej wysokości 50"/0 na
leżń0ści. 

5. Wykonawca narodowych planów gospodar
czych powinien współdziałać z właścicielem 
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w celu otrzymania odpowiednich zezwoleń 
władz na rozbiórkę, pr.leniesienie i posta
wienie budynku. 

6. Budynki, odpowiadające warunkom ust. 1, 
mogą również być przeniesione, przy za
stosowaniu przepisów ust. 2 lub 3 oraz 4, 
na nieruchomość wykonawcy narodowych " 
planów gospodarczych. Warunld korzysta
nia z nieruchomości wykonawcy narodo
wych pl anów gospodarczych zostaną usta
lone między stronami przy dokonaniu roz
rachunku za nabywaną nieruchomość. 

7. Budynki miejskie, zawierające nie więcej 
niż 10 izb, w tym najwyżej 2 izby użytku
we, zbE;dne dla potrzeb wykonawcy, a na
dające się do rozebrania i przeniesienia na 
inne miejsce, mogą być przenoszone na za
sadach ust. 2-6 ze zmianami, przewid7..ia
nymi w ust. 8 i 9. 

B. Dla budynków miejskich, zamiast szacunku 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza
jemnych, miarodajna jest wartość budyn
ku, ustalona na podstawie § 13 lub § 14. 

9. Przeniesienie budynku miejskiego wymaga 
zezwolenia Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego, który 
może ltpo" ... ażnić do udzielania zezwoleń 

prezydia wojewódzkich rad n arodowych. 
P rzed udzieleniem zezwolen ia prezydium 
wojewód zkiej rady narodowej powinno 
zazn ajomlc się z oplmą prezydiów miej
skichrad narodowych właściwych ze wzglę
du na m iejsce położenia budynku i grun
tu, na który budynek ma być przeniesiony". 

§ 2. Wykonan ie rozporządzenia porucza się p/ze
wodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego i ws-zystkim ministrom. 

# 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 4 maja 1949 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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OBWIESZCZENIE PREIZ.YDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 24 liS'topada 1930 r. 

prostujące błędy w deJcrecie o zmianie dekretu o opłacie skarbowej. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r . o wydawf,r.iu 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej P olskie j (Dz. U. R. P. 
z 1935 r. Nr 68. poz. 423 i z 1945 r . Nr 55, poz. 305) pro
stuje się w dekrecie z dnia 26 października 19;'0 r. 
Ci zmianie dekretu o opłaci,e skarbowej (Dz. U. R. P. 
Nr 49, poz. 453) następuj ące błędy: 

2) po lit. b) powinny być dodane 
w brzmieniu: 
"c) upoważniające do odebrania 

przekraczającej 10.000 zł 

d) inne pełnomocnictwa 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

dwie dalsze li tery 

sumy pieni~żnej 

500 zł 

1.000 zł". 

wart. l.II pkt 7) w poz. 6: Prezes Hady Ministrów: ]. Cyrankiewicz 
1) pod lit. b) zamiast ,,1000 zł" powinno być ,,100 zł", 
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