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ROZPORZĄDZENiE MINISTRA SPUAWIEDUWOŚCl 

z dnl1a< 31 stycznia 1953 r. 

w sprawie zasad i. trybu likwidacj,i majątku izb, Go laFia 'nychl oraz lunduszó-w za:po:mog;o,wych. i. ubezpieczeniowych 
tych izb. 

N a podstawie a rt. Gl § 2 ustawy z d i:l ia 25 maja 19.'il r. 
Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 36, PDZ. 276) zar:qdza 

się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 grudnia 1951 r. wstrzymuje się wy
płatę wszelkiego rodzaju zasiłków b. notariuszom i ich 
rodzinom z funduszów zapomogowych i ubezpieczenio
wych izb notarialnych. 

§ 2. Z funduszów zapomogowych i ube2'ipieczenio
wych izb no tarialnych oraz z pozostałości kasowych 
przeznaczonych na wydatki admj'nrstrac y jne po' pokryciu 
zobowiązalI izb tworzy się wspólny fundusz odpraw. 

§: 3. Z funduszu odpraw pnyzTIi:\j'2 się j-ednorazowo 
odp:r..awy osobo m, które· p.rzec1 •. etniem wejśc ia w żyde ni
n iejszego rozp-orządzenia : 

1), nabyły up,rawn.ienia do okresowyc:'l ś.w iacrczel1 zli:
kwidowan.ycii1 funduszów zapomo.gow}"ch i ubezpie
czeniowydl bądż 

2) zostały zwolnione ze slanowi[;ka no~ariusza przed. 
dniem l' sJ:yc:m ra- 1932 r. t o.siągu?)y pTzed' tym dni~nl 
w iek 65· lat lub· s.ą trwale n iezdolne do dalsze} p.racy 
z pOW0JU ułomnośc i cieles.nej a,lbo z powodu upad.:~u 

sił fizycznych l u:) umysłowych, a stwierdzona przez 
lekanza W'zęclowego nLertdolność dD pracy prze
kracza 60%. 

§. 4. Łil~wi-da€j ę maj ątku, izb. notaria'inych oraz f\ln
duszów zapomogowych i ubezpieczeniowych tych izb 
p rzeprowadza likwidat.or. Likwidacja powinna być za
k Ofl'czona w ciągu sześciu: mies ho;c y od dn ia wej ści a w 
życie rozporządzenia . VI/ razie potrzeby Min rst2l' Spra
wiedliwosci może przedłużyć trwanie likwid.acji na dal
s:z:e- trzy mies i:ące. 

§ 5. Likwidatora mianuje j. odwoJuje Mini'ster Spra
wiedliwosci, który okresta również' wysokO'k jego 
wynagrodzenia. 

§ 6. Kierownicy państwowych biur notaria ln ych, 
k tór z y przejęli akta b. rad notari a lnych, obowiązani są 

wyda,ć. hkwidaloro,wi, (§. 5). księ.g. i i do.wod,y. do tyczące 

majątku izb no tarialnych oraz funduszów zapomogow ych 
i ubezpieczeniowych tych izb. Byli członko wie rad nota
Ii:a lnYG:h obfHv;i .ą;zcm~ są mw. Ż'ącl3nie rikwi:d;atofa> udzie lać 
JB..tl wszelkich: potrzebny:ch wiadomości i-. wy.jaśniell co do 
hkwidowaElego, maj ąJkl'Jl. 

§ ł. W spl'awach dotyczącye,'l Iil(wkIDwa'l'l-egp' ma 
jątku> izb, lło~ar i:al nych orm fU'n'Clu".;>:ó,w za pomogo wych 
i' ubezpi'eczelł'iowych tych izb· Hkw id'ator rep.re-zentaje w 
sącl:eie- i poza sącrem 1 i1~wh:fowa['}ą l'Ula.s:,~· rnajątko,w-ą i spra
Wl!l:je jie-j> za'Fzą:d w za,k;H~sie d'zrćl'Ian.ia potrzetJ.rlym do jej 
likwidac ji, 

§, 8. K05zty likwidacj,i malątku izb notarialnych 
oraz fu nduszów zapomogowych i ubezpieczeniowych tych 
izb łączn ie z wynagrodzeniem likwidatora pokrywa si lił 
z funduszu odpraw. 

§ 9. Obow iązkiem likwidatora jest : 
1) sporządzenie wykazu: 

a ) majątku ruchomego izb, 

h) funduszów podlegających przelaniu na fundusz od
praw jednorazowych wraz z wierzytelnośchmi 
należącymi do tegO' fun duszu, 

er zobowL:1zań izb z tytułu zasiików z·a· czas do 
l stycznia 19'52 L, 

d) innych zobowiązań izb notarialnych, 

e) osób, które przed 1 stycznia 1952 r.. korz ystały z 
zasrłkó"v, i inn ych osób uprawnionycn UO oLrzy
mania jednorazowej odprawy ; 

2) ściągnięcie w iE:rzytelno6ci i'zo ['łDi~a:r ial[},y€Ut Ofa;z "\l'i'~ 
rzytelności funduszów zdpomog,owych i Uibezp Lecze
niowych tych izb; 

3) wykonanie zobowiązali izb notarialnych i zobo
wiązaó fundusz'Ów zapomogowych i ubezpieczenia , 
"'loch tych izb; 

4) wypłata jedn:orazowycFr od'p raw (§ 3)'. 

§ 10. Zasiłki zwrotne udzie lone notariuszom mogą 
być umarzane , jeżeli zosŁanie ustal'one, że ściągnięcie za
siłk u mo globy stanDwi,ć uszczer,bek utlrzym'an+a kOf~iecz
nego dla zobow iąza,nego i jeg,o rodziny. O umO'fzeniu 
decyduje Minister Sprawiedli wości na wniosek likwida
tora. 

§ 1'1.. Wyciąg' ze sporzą'C!zonego przez likwidatora 
wy.kazu wie-rzytelności przyp'ad'1jących z tytufu składek 
i innych op-lat na rzecz izb notar ial'nych oraz funduszów 
tych izb, z'a ezas do l' s:tyezTl'ta 1'95-2' r., opatrzony 
p odp·isem hkW'i'datora , jest ty1:ute-m egze~l1cjf sądowej. 

§, 12. \V)t'kaz osób uprawniolLych ao o.kl:ymani,a od".. 
praw jednorazowych,. j ak równi e';! w)t'sokość tych. odpual'l 
odpowiedniO' Glo wysokości przypadają.cych. lila ten cel 
środków ustali Min ister Sprawied lhvości na wniosek li
kwidato,ra., który dokona wypłaty osobom upra.waLonym 
na podstawie tego wykazu. 

g 1;3. W pt:z.ypadku gQ!y up:raw!it l'ol1'y d'o> ołrzytl'lania 
od'P,rawy zm.,alrt w cza sue· od t styc2mra> 1952< ll: d€>' al'J>h'l 
Z'a,końG:zeni'a lilcwi.oo'cjL, p>D.zyp.adi!'j:ą!cą> mU! oaFlrawę w'l
plaoea się wd0wie, ił' gdYID'Y nie :llyta - mało nehn Rm eJ(T.ie
eiom, ao hl'kże Gzi:e€iom pefiloletllti.m, jeżeli. U€Z'ę-sx€zajiC); dCil 
szkót. W Falzle n,i~rn{)Jż'nQś.€ i , wyp,łaC€eaila, o€liprawy til~widii\lo

tor składa odprawę do depozytu sądoweg.o. 
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§ 14. 1. Po zakończeniu likwidacji likwidator obo
~iązany jest złożyć Ministrowi Sprawiedliwości sprawo

. id anie z czynności oraz akta dotyczące likwidacji. . 

2. Minister Sprawiedliwości zwalnia likwidatora po 
zakończeniu likwidacji i przyjęciu do wiadomości spra

\ wozdania z czynności likwidatora. 

§ 15. 1. Nieruchomość w Zakopanem, przy ul. Wit
\.iewicza róg Chałubińskiego , pod nazwą "Złoty Róg" 
oznaczoną w księdze wieczyst~j Sądu Powiatowego w Zil
kopanem nr Kw. 1556, stanowiącą własność izb notarial
nych, oraz będące własnością izb notarialnych ruch 0-

.IllOŚ ci , stanowiące urządzenia i pomoce biurowe, jak: 

wszelkie meble, maszyny do pisania, biblioteki - prze
chodzą na własność PaI1stwa z dniem 1 styc:mia 1952 r. 

2. Ruchomości, o których mowa w ust. l , przekazuje 
się do używania państwowym biurom notarialnym, w któ
rych te ruchomości się znajdują. 

3. Na rzecz Państwa przechodzi również prawo do 
wkładu budowlanego w wysokości 78.000 zł i udziału 
członkowskiego Izby Notarialnej w Gdańsku w GdmlskieJ 
Spółdzielni Mieszkaniowej z odpow. udz. 
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§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowskl 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 2EGLUGI 

z dnia 4 lutego 1953 r. 
/ 

w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. 

Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) dekretu Prezydenta 
~zeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu 
połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Zabrania się połowu na Zalewie Wiślanym 
, niżej wymienionych gatunków ryb, o ile ich długość 

mierzona od początku głowy do końca naj dłuższego pro
mienia płetwy ogonowej wynosi mniej niż: 

j 

a) u łososia (Salmo salar) - 60 cm, 

b) u troci (Salmo trutta) - 40 cm, 

c) u węgorza (Anguilla anguilla) - 35 cm, 

d) u sandacza (Lucioperca lucioperca) - 40 cm, 

e) u leszcza (Abramis brama) - 25 cm, 

f) u lina (Tinca tinca) - 20 cm, 

g) u certy (Virnba vimba) - 20 cm, 

h) u karasia (Carassius carassius) - 20 cm, 

i) u płoci (Rutilus rutilus) - 15 cm, 

j) u śledzia (Clupea harengus membras) - 12 cm. 

§ 2. 1. Złowione na Zalewie Wiślanym ryby żywe 
o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1 po
winny być wpuszczone z powrotem do wody, z wyjątkiem 
przyłowu w ilości, licząc w sztukach, do SOfo dla niewo
dów i więcierzy (żaków), a do 80f0 dla innych sieci. 

2. Złowione na Zalewie Wiślanym ryby w stanie 
~niętym o długościach mniejszych niż wyszczególnione 
w § l, stanowiące przyłów, mogą być użyte na potrzeby 
załogi statku w ilości nie przekraczającej 1 kg na asobę ; 

: pozostała ilość tych ryb powinna być zużyta na cele 
. i w sposób wskazane przez Morski Urząd Rybacki w 
: Gdyni. 

3. W przypadku stwierdzenia, że w określonym 
miejscu Zalewu Wislanego przy użyciu właściwych sieci 
przyłowy ryb o długościach mniejszych niż wyszczegól-

. nione w § 1 przekraczają normy określone w ust. 1, Mor-
5ki Urząd Rybacki w Gdyni może zabronić połowu w tym 
mIeJSCU, albo zarządzić używanie ' sieci o · większych wy
miarach oczek. 

§ 3. 1. Zabrania się uprawiania w okresie od 1 ma
ja do 15 czerwca wszelkiego rybołówstwa na Zalewie 
Wiślanym w strefie przybrzeżnej w odległości 500 m od 
miejsc porośniętych twardą roślinnością wodną (trzcina, 
sitowie i pałka), a tam gdzie jej brak - w odległJści 
1 km od brzegu. Powyższy zakaz nie dotyczy połowu 
węgorza (Anguilla anguilla) sprzętem stawnym OIdZ 

śledzia (Clupea harengus membras) niewodami staw
nymi. 

2. Morski Urząd Rybacki w Gdyni może ustanowić 
na Zalewie Wiślanym dodatkowe obszary ochronne dla 
ryb przemysłowych na okres tarła. 

§ 4. Zabrania się połowu na Zalewie Wiślanym: 

a) jesiotra (Accipenser sturio), sieji (Coregonus Ia
varetus) i alozy (Alosa fallax) w ciągu całego 

roku, 

b) połowu łososia (Salmo salar) i troci (SaImo trutta) 
od 15 sierpnia do końca roku. 

§ 5. W celu pełniejszej ochrony t ilrła gatunków 
ryb przemysłowych na Zalewie Wiślanym Morski Urząd 
Rybacki w Gdyni, po uzgodnieniu z Morskim Instytutem 
Rybackim, może nie skracając okresów ochronnych prze
sunąć początek tych okresów w zależności od warunków 
hydrometeorologicznych. 

§ 6. Zabrania się na Zalewie Wiślanym: 

a) połowu ryb wszelkiego rodzaju narzędziami tra
łującymi, 

b) połowów włokiem dennym bez skrzydeł, którego 
wejście do worka sietnego rozpostarte jest za po
mocą drąga wleczonego wraz z włokiem po dnie, 

c) używania do połowu ryb środków wybuchowych, 
trujących, broni palnej, ościeni, bosaków i innych 
narzędzi kłujących oraz ogłuszania ryb Z8 po

mocą uderzania po lodzie; ryby posiadające jp.dną 
lub więcej ran kłutych uznaje sic za złowione za
bronionymi narzędziami, 


