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tów, d.oprowadzenie wody, posadzenie drzew i k rzewów 
ozdobnych i owoco\'iych oraz ' wzniesienie ogrodzen ia. 

§ 4. W p rzypadku gdy wymienion.e wart. 12 ust. 2 
n ak"ady polegają na postawieniu hudynl~u, określenie 

wzrostu wartośc i maj ątku oprzeć należy na u staleniu 
wartości tech nicznej b udynku w dniu, oszaco'\'dnia. 

§ 5. Wysokość kwo ty podlegającej VI my31 art. 12 
ust. 1 zwroto'wi u staia prezydium pow ia~owej~ady na
rodowej (rady narodowej miasta stanowiącego pow' jat, 
dzielnicowej ra:J.y narociowej m. 5t. Vlarszawy i m. Ło
dzi), na te.renie której nieruchomość się znajduje. 

§ 6. Wysokość wymienionej w § 5 kwoty obejmuje 
zwrot wpłaconej z tytułu zawarcia umowy sumy oraz 
przewidziane w § 2 odszkodowanie z ty tułu poniesio-
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nych nakłRdów, po potrąceniu równowartości czynszu 
za ok res fak tycznego użytkowania przez posiadacza ca
łości lub czGś ci nieruchomości, nie przekraczający 5 lat, 
o bliczonego na podstawie przepisów dekretu o najmie 
lokali. ' 

§ 7. Wysoko'ść poczynionych nakładów" o których 
mowa w § 2, u stala prezydium rady narodowej (§ 5) na 
podstawie opinii pcwołanych przez siebie rzeczoznaw
ców OTaz przy zastosowaniu norm szacunkowych obo
wiązuj 'icych przy nabywaniu i przekazywaniu nierucho
mości niezbtidnych dla realizacji Harodowyćh planów go
spodarczych. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Gospodarki Komunalnej: F. Baranowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 26 kwietnia 1954 r. 

w . sprawie zasad, warunków 1 trybu odstępowania nieruchomego mienia nierolniczego na cele mie<;z:>'anlowe 
oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych. 

Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. 
o od.stępowaniu przez Pailstwo n ieruchomego mienia 
nieroilliczego na cele mieszkanio'we oraz na cele budow
nictwa indywidualnych domów jednorod"innyc'h (Dz. U. 
Nr 49, poz. 326) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliż
szego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 
10 grudnia 1952 r. o odstE;powaniu przez Pań~tYłm nieru
chornego mienia nierolnicz2]0 na cele mieszk:U1iowe oraz 
na ceie budownictwa indywidualnych domów jednoro
dzinnych (Dz. U. Nr 49. poz. 326). 

§ 2. 1. ' Odstąpienie jednorodzinnego domu miesz
kalnego z zę.oudow;lniami i terenami wymienionymi w 
art. 2 usL l pkt 1 następuj e w zasadzie w drodze dzier
żawy na okres nie krótszy od dwud;1. iestu pięciu lal. 

2. W wyj ątkowych przypadkach odstąpienie może 
nastąp.ić w drodze sprzedaży budynków z j ~dnoGzesnym 

odpłatnym u.stanowieniem użytkowania jako prawa wie
czystego na gruncie, na którym budynki się znajdują. 

§ 3. Odstąpien:e działki ziemi wymienionej wart. 2 
ust. 1 pkt 2 następuje w drod.ze ustanowienia ' odpłatnego 
użytkowania jako prawa wieczystego z zastrzeżeIllem 
w umowie przeznaczenia dz j'ałki pod budow~ domu jed
norodzinnego na warunkach ustalonych dla indywidual
nego budownictwa mieszkaniowego. 

§ 4. Prawo ubiegania się o odstąpienie mienia w 
drodze spned"ży (§ 2 ust. 2) przysługuje przede wszyst
kim osobom wymienionym wart. 5. 

§ 5. Przy ustano','lieniu użytkowania jak o prawa 
wieczystego na gruncie budynki wybudo-'v'l ane na tym 
gruncie są własności ą budującego. Prawo do użytk'Jwa
nia dzjałki ziemi jes t n ierozdzieiaie związa:le z wiasno
ścią budynku. 

§ 6. 1. Dzierżawca domu jednorodzinnego obo
wiązany jest do utrzymywania go w stanie zdatnym d.o 
użytku przez dokonywanie wszell:;ch koniecznych re
montów i nap raw, nie wyłączając remontów kapitn lnych. 

2. DZ,ierlawcy domu j ednorodzinnea::; , a po j ego 
śmierci czł.on:com jego rodziny, zamieszk<ilY:i1 z n im, 
przysługuje p iei'W.3Z211stwo w uZy5kaniu dalszej dz i e~ża
wy, o ile dzierżawione budynki utrzymywane są w stanie 

zdatnym do użytku, a działka gruntu przydomowa - w 
stanie kultury. 

§ 7. Zglaszanie wniosków o odstąpienie mienia 
nierolniczego odbywa się na podstawie ogłoszonych 

przez prezydia powiatowych rad narodowych (rad na
rodowych miast stanowiących powiaty, dzielnicowych 
rad narodowych m. st. WflTszawy i m. Łodzi). na terenie 
których znajduje się odstępowane mienie, wykazów do
mów jednorodzinnych oraz działek przeznaczonych do 
odstąpienia. 

§ 8. 1. Sporządzanie wykazów, wymienionych w 
§ 7, odbyv .. a się w ramach planów półrocznych w opar
ciu o plany zagospodarowania przestrzennego lub w 
oparciu o założenia projektowe do tych planów. 

2. W przypadku braku odpowiednich terenów za
interesowane prezydia rad narodowych mogą wystąpić 
w trybie dekre tu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu 
i p.rzekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realiza
cji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. ' 
Nr 4, poz. 31 ) o przekazanie im nieruchomości wchodzą
cych w sklad Państwowego Funduszu Ziemi innych 
nieruchomości państwowych. 

§ 9. Obwieszczenia zawierające wykazy mienia 
nierolniczego przeznaczonego do odstąpienia powinny 
zawierać: 

1) miejsce położenia i krótki opis budynków oraz dział
ki gruntu; 

2) dane, czy dom jest wolny, czy też zamieszkały; 
3) warunki ods t ąpienia (sprzedaży lub dzierżawy); 

, 4) informacje o uprawnieniach właścicie li działek nia 
zabudowanych lub zabudowanych bez zezwolenia 
władz - dG ubiegania się o odstąp i enie i:n mienia 
wymienione90 w wykazie w zamian za odstąpienie 
na rzecz Państwa ty ch działek; 

5) informacje o pierwszeństwie osób mogących ubiegać 
, się o od stąpienie oraz wymicilienie katego rii osó b. 
którym wydzi er:i:awienie lub sprzedaż jest n iedo
zwolona ; 

6) termin sktadania wniosków. 

§ 10. Termin do składania wniosków (§ 7) nie może 
być krótszy od sześciu tygodni, -licząc od d aty ob~jesz
czellia. 
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§ 11. Wnioski o sprz edaż lub dzierżawę złożon e 

przed wejściem w życie niniej szego rozporządzenia, do
ty!=i1czas nie za łatwione, należy uważać za wnioski 
o dzie,żawę , chyba że wnioskodawca ponowi swój wnio
s'ek o sp rzedaż . 

§ 12. 1. Przed wydaniem orzeczenia przewidzia
nego wart. 9 ust. 1 prezydium zasięgnie co ,-lD osoby 
ubiegającej się o odstąpienie mienia nierolniczego opin ii 
komisji kwalifikacyjnej. 

2. W skład komisji wymien ionej w ust. 1 wchod zą: 
trzej członkowie powoiani przez prezydium powiatowej 
rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego 

powiat, dzielnicowej rady narodowej m. sto Warszawy 
i m. Łodzi) oraz dwaj członkowie delegowani przez wła
ściwą terytorialnie okręgową radę związków zawodo
wych. Przewodniczącego komisji wyznacza prezydium 
rady na rodowej. 

§ 13. Orzeczenie o odstąpieniu mienia nierolniCzego 
powinno zawierać: 

l} określenie nieruchomości, wskazanie osoby nabywcy 
lub dzierżawcy oraz termin zawarcia umowy; 

2) formę odstąpienia mienia nierolniczego; 
3} wysokość ceny sprzedażnej. czynszu dzierżawnego 

lub czynszu za użytkowanie działki; 

4) wysokość zaIiczeń z tytułu pozostawionego po;;a 
granicami Pallstwa mienia lub mienia odstąpionego 
w drodze zamiany oraz nakładów, PoczY;-l;onych 
przez wn ioskodawcę; 

5) sposób zapłaty należności; 
6) ternlin zabudowy działki gruntu; 
7) uzas adnienie. 

§ 14. Crzeczenie prezydium wojewód.zkiej rudy na
rodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Ło
dzi) przewidziane wart. 9 ust. 2 wydane zost :'lllie po \\ y
słuchaniu o;:;inii odwo!awczej komisj i kwalifikilcyjnej, 
w sk ład której wchodzą: trzej członkowie wyznaczel1j 
przez prezydium oraz dwaj członkowie wyznaczeni przez 
właściwą terytorialnie okręgową radę związków zawo
dowych. Przewodniczącego komisji wyznacza prezydium 
rady narodowej. 

§ 15. Umowy o odstąpienie nieruchomego mienia 
nier01niczego stanowią podstawę wpisów w księgach 
wieczystych. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło· 
szenia. 

Minister Gospodarki KO:.1unalnej: F. Baranowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 23 kwietnia 1954 r. 

w sprawie kontroli seryjnej niektórych środków farmaceutycznych używanych wyłącznie w lecznictwie zwierząt. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 
1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzający ch oraz 
artykułach sanitarnych (Dz. U. Nr l, poz. 4) zarządza się, 
co następuje: . 

§ 1. . 1. Serią w rozumieniu· niniejszego rozporządze
nia jest ilość środka farmaceutycznego poddana równo
cześnie · całkowitemu procesowi wytwórczemu, gwarantu
jącemu jego jednorodność. 

2. Importerem w rozumieniu niniejszego rozporzą

dzenia jest instytucja, która udzieliła przedsiębiorstwu 

handlu zagranicznego zamówienia na sprowadzenie środ
ka farmaceutycznego z zagranicy: 

§ 2. 1. Używane wyłącznie w lecznictwie zwierząt 
surowice, szczepionki i preparaty rozpoznawcze, z w'yjąt
kiem okre~lonych w ust. ~, mogą być wprowadzane do 
obrotu pó· uprzednim poddaniu kontroli, zwanej w dal
szym ciągu "kontrolą seryjną", każdej wyprodukowanej 
bądź sprowadzonej z zagranicy serii danego środka far
maceutycznego. 

2. Nie podlegają kontroli seryjnej surowice, szcze
pionki i preparaty rOl!poznawcze, przeznaczone do r:elów 
naukowo-badawczych, sprowadzane z zagranicy przez in
stytucje pallstwowe lub wytwarzane w kraju w małych 
ilościach. 

§ 3. 1. Kontrola seryjna obejmuje: 
l) sprawdzenie. czy wytwórca (importer) posiada ze

zwolenie przewidziane wart. 11 lub 12 ustawy z dnia 
8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i 
odurzających . oraz artykułach sanitarnych, 

2) ustalenie, czy środek farmaceutyczny nie wykazuje 
zewnętrznie oznak zepsucia, świadczących o jego 
nieprzydatności do celów leczniczych, 

5) 5prawdzenie jakości środka farmaceutycznego., 

2. W slosuI1ku do szczepionek o terminie ważności 
nie przekrCiczającym 30 dni" których wykaz ustala Mini
ster Zdrowia na wniosek Ministra Rolnictwa, zamiast 
sprawdzenia ]aKOSCl środka farmaceutycznego (ust. 1 
pkt 3) może być dokonane sprawdzenie jakości kultury 
wyjściowej . 

§ 4. 1. Czynności określonych w § 3 ust. l pkt 1 i 2 
dokonuje prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Ra
dy Narodowej w m. st. Warszawie lub m. Łodzi). właści

wej ze względu na siedzibę w'ytwórni bądź hurtowni, lub 
organ wyznaczony przez to prezyóJium. 

2. Sprawdzenia jakości środka farmaceutycznego 
lub jakości kultury wyjściowej (§ 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 2) 
dokonuje placówka naukowa, do której zadań nale'zy 
przeprowadzanie badań nad środkami farmaceutycznymi 
używanymi w lecznictwie zwierząt. 

3. Prezydium woj ewódzkiej rady narodowej (Rady 
Narodowej w m. st. Vlarszawie lub m. Łodzi) może za 
zgodą Ministra Rolnictwa zlc~ić placówce naukowej do
konywanie czynności określonych w § 3 ust. 1 pkt l i 2. 

~ 
§ 5. 1. Placówka naukowa przy dokonywaniu ba-

dań nad środkami fa rmaceutycznymi stosuje przepisy 
obowiązującej farmakopei. 

2. W przypadku gdy w farmakopei brak jest odpo
wiednich przepisów, środek farmaceutyczny podlega ba
daniu według zasad ustalonych przez Ministra Zdrowia 
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa. 

§ 6. 1. W przyyadku gdy sprawdzenie jakości środ
ka farmaceutycznego wymaga badań klinicznych na zwie
rzętach., Minister Rolnictwa us-tala, w jakim zakładzie 
leczniczym dla zwierząt ·badania te mają być przeprowa
dzone. 


