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ROZPORZĄDZENIE I\HNISTR()W OBR0NY NARO DOWEJ I BEZPIECZEŃSTW A PUBLICZNEGO 

Z cln ia 16 listopada 1953 r. 

'IV sprawie przymusowe go usuwania osób 

Na podslawie art. 4 1 ust. 4 i ar t. 4G us tawy z dnia 
27 kw'ie tnia 1951 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych (Dz. 
U. N r 26, poz. 194) zarządza się , co następuje: 

§ 1. Rozporządzenif~ niniejsze normuje właściwość 
organów i tryb postępo wania w sprawie przymusowe go 
usuwania (eksmi s ji) osób nieuprawnionych z kwater sta
ły ch (wspólnych i osobnych) i z kwater przej ściowych. 

§ 2. Powolane w rozporządzeniu bez bliższego okre
ślenia: 

l) artyku ły - oznacz ają artykuły ustawy z dnia 27 
kwietnia 1951 r. o zakwa.terowaniu Sił Zbrojnych 
(Dz. U. Nr 26, poz . 194); 

2) paragrafy - oznaczają parag rafy n iniejszego rozpo
rządzenia. 

§ 3. Użyte w rozporządzenii.l: 

l) określenie "osoby nieuprawnione" ozn acza: 

a) żołnierzy i pracowników cywilnych, których pra
wo do kwalery wygasło z przyczyn , okre,; lonych 
w zarządzen iu wydanym .na podslawie art. 29, 
oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkałe, 

b) osoby zamieszkale w osobnych kwaterach stałych 
nie na podstawie przepisów o zakwaterowaniu 
Sil Zbrojnych; 

2) okreś l enie "właściwy dowódca" oznacza dowódcę od
działu gospodarcze~Jo, kome ndanta garnizonu lub Sze

fa Oddziału Adl1l ini s tracji Mies'zkćlll Instytu c ji .Cen
tralnych Minislcl's lwa Obrony Narodowej. a wodnie
sieniu' do wojsk wewnętrznych - dowódC(~ od dz iału 

gosÓodal'Cze~jO Korpusu Bezpiecz'eństwa WewIH:trz.
nego i 'vVojsk O chrony Pogranicza lub Sz.efa \Vyd~ia

lu Administracyjno-Gospodarczego Korpu s u Bezpie
czeIlslwa 'vVewl1ętrzn ego i Wojsk. Ochrony Pog rani
cza, w k tó rych zarządzie kwatery sit~ znajdują. 

§ 4. Usunięcie w drodze przym usowej osób llie
uprawnionych ze wspólnych kwater stałych oraz kwater 
przejściowych zarządza i przeprowadza właściwy dowód
ca we własnyrn zak resie. 

§ 5. Usuni ęcie w drodze przymusowej osób nie
uprawnionych z osobnych kwater stałych (o sobnych 
mieszkań) następuje na wniosek właściwego dowódcy, 
ski.erowa';lY do prezydium gminnej (miejskiej) rady naro~ 
dowej . 

§ 6. 1. Wniosek o usunięcie z kwajery (§ 5) p owi-
ni'en 7,awierać: / 

l) dokładne oznaczeni·e kwatery, która ma byćopróż
niona (miejscowość, ulica , ,numer donut i mie9 z1:ania. 
ilość izb ilp.); 

nieuprawnionych z kwater wo jsko wych. 

2) wyszczególnienie osób ni e uprawnionych, k lóre wają 
być usunięte z kwalery (imiO l1i:1 i n azwisk a, wiek, Zd

wód, miej sce zatrudnienia); 

3) wniosek o dostarczenie o sobom wymiellionym w 
pk t 2 m ieszkania zas tępczego , je '~ej i nie ladLldzą 
przypadki, które w myś l art. 43 uzasadniają usunię
c ie tych osób z Js.wale ry bez obowiązku dostarczenia 
mieszkan ia zastępczego. 

2. Do wniosku należy dołączyć odpis n ake1Zu z wol
nienia kwatery wydanego przez , właściwego dowódcę, a 
jeżeli od nakaz u zoslało wniesione odwołani'e - również 

odpis decyzji wydanej przez dowódcę okręgu w.ojskowe 
go (Dowódcę Marynarki Wojennej) lub Szefa Tyłów 

W. P., a w odniesieniu do wojsk wewnętrznych -- przez 
Dowódcę Korpusu Bezp ieczer'ls twa Vvewnętrz nego lub 
Dowódcę Wojsk Ochrony Pogranicza. 

§ 7 . 1. Decyzję w sprawie opróżnienia kwatery 
wojskowej w y da je prezydium gminnej (miejskiej) rady 
narodowej . 

2. Decyzj a w spraw ie opróżni enia pow inna zaw ierać~ 
1) imi, ę i nazwisko osoby nieuprawn ionej; 

2) oznaczenie kwatery, która ma by ć zwolniona; 

3) żądanie d obrowolnego opróżnienia kwalery ze W;;kil

'laniem terminu, w którym kwa tera ta powinna być 
opróżniona, pod rygorem przymusowego usunit;cia 
(eksmisj i); 

4) wskazanie poloż,enia i opisu przydz ielonego ml!;s l.ka
nia zas tęp czego (ulica, num er domu , ilość izb itp.), 
jeżeli osobie wymienionej w pkt l przysŁuguje pra
wo do otrzymania takie~JCł mi eszkania stosownie do 
przepisów o publicznej gospodarce lokalami ; 

5) u zasa dnien ie żądania qpróżnienia kwatery z poddni elll 
pods lawy faktycznej i prawnej; 

6) pouczenie o terminie wniesienia odwołania do odwo...; 
lawczej komisji lokalowej. 

3. Decyzja w sprawie opróżn i enią osobnej kWcltery 
sta lej powinna być do ręczona osob ie wymienionej w: 
ust. 2 pkt l. 

§ 8. \V stosunku do osób, którym przysł uguje pra
wo do otrzymania mieszkani a zastępczeqo (§ 7 ust. t 
pkt 4). prezydiu rn gminnej (miejskiej) rady naro(J.owej 
wydaje decyzj(; w sprawie opróżnienia kwatery wojsko
wej zależnie od mo·L.liwGJści dostarczenia tym oso~)om ta
kiego mieszkania. W tym przypadku lermin 0pró:t.nie
nia osobnej kwatery stalej (§ 7 'ust. 1 pkt 3) wynosi 14 
dni licząc od uprawomocnienia się decyzji w ,,>pn lwie 
opróżnienia kwa te rywoj skQwej. 

,§ 9. DostaI;czanie przez prezydia gminnych (m ie j
skich) IRd narodowych nliesz.kall zastt'lpc:z.ych. dlR <osó l:) . 

.podlegaj-ących przymu.sowemu usunięciu odbywa si ę w ra-
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mach p lallu uslalRnego corocznie przez Ministra Gospo
da rki Komunalne j w porozumieniu z M in istram i Ob:orty 
Narodowej i Bezpi eczeństwa Publiczn ego obeJm uiwcgo 
zapotrze bowanie PQimi eszczeń mi eszkaln ych na zakwCite
row a n ie stałe Sil Zbrojny ch. 

§ 10. 1. Od decyzji w sp rawie opróżni enia kwate
ry wojskow ej o soba zai nteresowanel może w ciągu 7 dni 
po doręczen iu decyzji wnieść za poś redn ictwem prezy
dium rady narodowej. któ re decyzję wydało , odwołunie 

do właści wej odwoławczej kom isji loka lowej . 

2. W razie nieuwzględn i enia odwołani a odwoław

cza komisja lokalowa określa równocześnie o :; :atecLlly 
tennill opróżnienia kwatery w oj slw'Ncj . 

§ 11 . 1. Decyzje prezydium r ady narodov'ej. od 
których odwolanie ni e zostalo wniesione, o raz orzecze

. nia odwoławczych komisji lokalowych są prawo:nocne. 
2. Prawomocne dec:yzj e i orzeczenia s'dn ~w>ią tyluł 

wykonawczy dla wdrożenia poslt;powan ia przymnsowe-

go p rzez p rezydium g m innej (miejskiej) rudy narOdowej 
w razie ń ieopróżnien i a kwale ry w terminie określon y m 

w decyzji lub w orzecze niu . W postępowaniu ty m mają 
zas toso wanie przepisy o postępowaniu przymusowy m w 
adrninistra ej i. . 

3. Organy Milicji Oby wa telskiej obowiązane są na 
żądanie p rezydium gminnej (miej ski e j) rady narodowej 
udzielić pomocy p rzy wykonywaniu decyzji i orZeCZe!l 
w ymienionych w us t. 1. 

§ 12. Ko sz ty p rzymus0'Nego 
up rawn ionych pokr ywa właściwy 
rowal wniosek wym ieniony w § 6. 

usuni ęcia osó b nie
do wódca, k tó ry skie-

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnjem oglo
szenia. 

M inister Obrony NarodowC'j: w z. SI. POTlIcJwski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: SI. RadJlicwicz 
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RozponZ>~DZENIE MINISTRA ROLNICnV A 

z dnia 17 li stopada 1953 r. 

w sprawie urzędowego badania co do włośni d zików i świJl. 

Na poclsliiwie a rt. 7.i 41 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolite j z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwie
rząt rzeżnych i mięsa (D z. U. z Hi33 f. N r 60, poz. 454 i z 
1938 r. Nr 18, poz. 132) zarządza się, co następuje: 

§ 1. V/prowadza sie n a obszarze cuł~go państwa 

obowiązek urzędowe90 badan.ia mi(~sa dz!.l·:ów, a także 
świń, poddanych uboj o wi dl a spo·tyc iawe własnym 90-
s poclars twi e domowym, w ce.lu uSla12r.i a, czy m i ę-so lo 
jest wolne od włośni. 

§ 2. T raci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Re~orm Rojnych z dnia 20 maja 1951 r. w sprawie urzG
dowego b ad"lnia co do włośni dzików świń (Dz. V. 
Nr 28, I;0z. 218). 

§ 3. Rozporządzeni e wchodzi w życie po uptywie 
14 dni od dn ia ogłoszenia . 

Minister Rolnictwa : J. Dqb-Kocioł 

RE' klamacje z po wod u n iedorf)c..:e nia posz'.'?('(io lnych nume rów wnosić nal eży do Administ ra cji 'N ydawnktw U. R. M. 
(Vvllrsz3wa. ul. l:lr 'lCkd 2Ua ! w t (~r minie 10 .. do 18 dni po otrzy maniu !1Q ,;).,.:pneqo n umeru. 

--~----------------
I'o je dyncze eq-lemplarze Dzien nika Ustaw n abywać można w Administracji \\'yd ,l\vnictw U. R . . M., War-
sza wa Bracka 20a, w punk tac h sprzedaży: w W a rszaWIe : "Dom Ksi ążki ". Ksi eqarnia Prn -,'/no-ekonomi czna. pl 3 Krzy
ży 12 k iosk "Domu K sietżk i" w qmachu sądów , al. Gen . Swie rczewsk iego 127, w kasach Sądów V'/oj ewótlz:dch w: Bia
ł ymstoku , Ki e lcach. K032i:linie, Łodzi, R3e3ZGwie , SIalinagrodzie; Wrocławiu i Zie lone] G t'll'ze. oraz w k asach Sądow Po
wia tow)'cb w: Bydgoszczy Bytomiu , Cieszyme. Częstochow ie. Gdańsku , Gdyni, GliWIcach, Gni 2ź nie , J eien ie j Go rze. Ka
liszu Krakowi e,·Lublinie. Nowym Sączu, Ols:tt,,' nie, OPOILI, Ostrowie Wl kp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu. 

Sznccir..ie, Ta rnoWi e . Toruniu i Za mośc i u: ' . -+--------------------------
ll.fOd a kcja: Urząd Rddy Ministr6w- Biuro Prac Ustawodawczy ch, Warszawa, al. Sta li na 1/3. 

Administracja: Ad'l llll ;slri'\cja Wydawnictw Urzedu Ra uv Ministrów, Wa rszaw a . ul. Bracka 20a. 

Tłoczon o z pol ecenI a Prczc3a Rady Ministrów w Drnkarni Akcydensowej w Warszawie, ul . Tamka 3. 

Z<lnt . 2530 50.LOO Cena 48 gr 


