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Art. 1. 1. Do lokali w yłączonych spod pu);licznej .gos- runld postępowania VI tym zakresie u stali ella spółdzielni mie-
podarki lokalami na podstawie niniejszej ustawy n ie stosuje szkaniowych Centralny Związek Spółdzielczy w porozumien iu 
si C; przepisów dek retu z dnia 28' lipca 194B r. o n ajmie loka li z Minis trem Gospodarki Komunalnej, uwzglęelni.ając prawo 
{Dz. lJ; z 1953 r. Nr 35, poz , 152'). pierwszellstwa dotychczasowego najemcy do przyj ęcia gc, na 

członka . spółdzielni na ulgowych warunkach spłaty wkładu 
2, Rada Minist rów może określić w drodze rozporządze- mieszkaniowo· budow lanego. 

llia górną granicę opłat za podnajem lub wynajem lokali lub 4. Lokale zas tępcze , o których mowa w ust. 1 i 2, powin-
i ch cz(;ści w pr'l.ypadkrJch przewidzianych 'IN art. 6 ust. 2. j ny nadawać się do zajp,cia ze względu na stan techniczny, ni e 

Art. 8. 1. Najemcy, którzy zajmują dotychczas lokale w mogą być mniej sze od lokalu. dotąd zajmowanego, ani te'l 
(:omach Objf;:.ych n in iejsZi.1 ustawą, kOIzysl:aji1 do czasu 0pusz- przekraczać obowi (!zujt~cych norm zaludnien ia; przekwatero-
czenia tych lo k ali z up raw:nicll przewidzianych \v p rzepisach w anie może być: pJ7.eprmvad.zone bez względn na to, czy 10-
o publiczne j gospodarće lokalami i o najmie lokali. kal, jak i otrzyma w!aściciel lub członek spółdzielni, będzie 

2. Najemcy, którzy zajmuj ą lokale. w obj ętych niniejszą odpowiadał pn;ysługuj ącym mu normom zaludnien ia . 
ustawą domach spóldzieJrli mieszkaniowych, ponoszcl kO: .. L; ty 5, Przekwate rowanie do lokalu zas tępczego położonego 

b ie:~ących remontów i eksploatacji na zasadach obowiązLlją- w innej miejscowości może nastąpić tylko· 'la zgodą osoby 
<:y ch członków spółd:6ielni. przekwaterowy wanej. 

Art. 9. 1. VI cel u umożliwienia czlonkom spółdzielni mie- (l·. L<ljrnowany przed przekwaterowaniem lokal w innym 
szkaniowych, wła ścicielom domów j.ednoroclzin-llych lub wła- domu, będący w dyspozy cji w tadzy kwaterunkowej. powi.niell 
~ddeloJll lokal,i w malyeh domach rnicszkillnych lub. w du - wlaściciel (spółdz ielnia) oddać do dyspozycj i tej władzy; o ile 
mach, o których mowa w art. l · ust. 3, zamieszkania w ich przck.wa terow allie nie następuje do tefjo lokaJu. 
(j-omaf:h (lokalach) wł adza kwate ru nkowa obowiązana, j est: 7. Koszty pn.ekwaterowa'nia p onosi wLaściciel domu (Jo-

l) m:](! ,a,wać spóldz'ipln lom mieszkaniowym i właścicielom kalui lub spółdzielnia. 

c!umów (lokali) 10k <.'\1e zwalnid!1e prze'l dolychcz,-lsowych Art. 10, \Vyrączenie spod publ i.cznej fjo spodarki loka.b -
najemców (u;i.ytkowników). mI na rzecz' tej samej osoby stosuje si ę tylko do jednego do-

2) na ,vniosek spółdzielni mieszkaniowej h,lb w l aścicieli do- mu jednofOtlzinneuo, lokalu wlasllcgo lub lok,lu w domu 
mów {iokiJJi)prL.ekw' alerow' ać osoby zajm.ujące lokal do spółc1z'i e l n i m.;e.szkaniowej, w edlu g wyboru dokonanego przez 
10kalu zajmowanego ~lotąd przez w nioskodawcf' lub do lE.' osobę \'1 z<Jto~Leniu do prezydium powialowej (mj ej>~kiej) 
innf'fjo lokalu zil!'l ęp czego clQstarczonego przez w niosko- rady narodowej. 
duw c ~. Art. H. Dotych czasowe wylączenia lokali spod przepi-
2. Poza p.rzy pae.kami, o któr ych mowa w \1st. 1, władza sów o p u bliczne j fjospodarce 'lokalami i o n a jmie lokali 1'0-

l;watf' rtmkowa oho w iclzana jes t w miMę dy sponowania loka- za.stają w mCJ.c y . 
h:m 'las!.<wczym \lwzglc;dniać w nioski spóldzielni mieszkanio-
, "ych i właścici eli domuw (lokali) o przekw ate rowanie osó b Ar!. 12. Il ek roć: w innych przepisii ch prawnych jes t mo-

. l l \\~a o dOli1 i.lch jednorodz innych lub () Jll il lv., ch dOlll'ach m ie e ;,-
z " jllll.! J ących oka do loka lu za s tępczego. 

- kalnych, rozu m ie sif; przez lo domy , o d pow iadające wćln ; n~ 
;3, P rzek wa lerow anie, o k ló rym lilowa w u s t. 1 pkt 2 1 "om ok ,eślon yrn wart. :? i 4. 

i ust. 2, n ic nds ti:lpi Vi p rzy pad ka ch, g:1 y czIonek spóldzielni 
po v.:ej,jc iu w życie niniej s'.óej us taw y zam ie rza ods tqpić sW8je A rt. 13. Trac i nluC c!ekre t z dnia 25 czerwca 1954 r. o Jo-
l q:J'ai"inicnia do p "y rl zi plonego mu lok alu, a najemca zajmu- l«:llach w dom '.ch spóldzielni ln ieszk a niowy ch jw' tlOlll ćlCh 
j ilcy ten lokal ubiegu s it~ o przy j ę c ie go n a czło nk.a spółdziel- j ednoro dzinnych (Dz. U. Nr :lI, poz, 120). 

n i, \ Vnioselco p rzekwa lero\\'anic nic będzie również Llwz fjlę - Art. .14. Usl.a wc1 ""chodzi w '.i.ycie z dn~em ogfoszenii1. 
dniony, o il e spółdzielnia dysponuje lokalami wo lnym i (nie 
p rzy dzielonymi cz lo nk om) , a Jlfl jemca zglosi wniosek o przy
j qcie. go na czJonka spójdz iel n i. Sz czeg ółowe zasady i wa-
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USTAWA 

z dnia 28 maja 1957 r. 

() ~pnedaży pnez P~ństwo domów mieszl,alllych i dzialek budowlanych. 

Art. 1. Sprzed,\'ż przez PćIllStwo osobom fizycznym i spól
<:lzielniom mieszkaniowym c!omów mieszkalnych, gruntów 
przydomovi ych o ra z dzi ~llek budowla,nych odbywa się we

. dług zasad i w · try?ie określ.onym w niniejszej u s tawie , 

Ar!. 2. 1. Przedmiotem sprzedaży mogą być: stanowiące 

'wldsno~ć Pal'tstwa: 

l) domy jednorodzinne, 

2) małe elom y mieszka lne o najwyżej cz terech lokalach mię
szkćlln ych , 

3) domy wie lol1lie szkcLDiowe, . przez które rOZUllllec należy 

domy o więcej ni? cz lerech loka lilch mieszkalnych, 

4) dz iat k i budowlane. 

Okre~le!1i e domów, o których wyżej mowa, zawa rte jes t 
w uslawie z dnia 23 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicz-

n ej gospodarki loka lami domów jednorodzinnych oraz loka li 
w do.mach spóŁdz i elni mieszkaniowych (Dz. U, Nr 3 L poz. 131). 

2. Na Zie-miach Odzyskan yc h i na o·bszarze b. vVolnego 
Miasld Gda{lska prezydia wojewó.lzk icl1 rad. narodowych o.T"'Z 
Prezydium Miejskiej Rady Narodow ej we \Vrocl aw iu ńlO~lą 

w dlOlize uch wały postanowić. że sprzecldwane uf,dą równie:1: 
iSl.nie jklce w dnia wejścia w życic niniej 3zej ustawy domy 
obejl1Ju j ąće ni c więcej n.i ż 8 izb, je'i:eli ze wzuledll na \!r::- ą

clz.en i.a mają one cha rakter dornow jednorodz i.nnych . 

Art. 3. 1. Sprz.edawane mogą być: zarów no domy zilmie
szkałe, jak również domy nowo\vybudowane i nie oddane do 
u żytku . 

2. Do'my sprzedaje się łączn.i e z zabudowan iam i gospo
darczymi oraz gruntami , na których do m y le zostały pobul1o. 

I 
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w ane, i p rzylegającym i bezpo .średn i o do n ich podwóuil rn i, 
ogrodami lub sadami, je'l eli n ie wchOclzćl one VI' sk lat! gGSpO
d arstw a rolnego. 

Art. 4. 1. Domy jednorodzinne, małe d.omy mieszkalne 
j działk i budowlćwe mO~N być sprzedawane osobom fizyc2.l1ym 
i opółdzielnl o!l1 mi eszk a nio wy m. Domy "\vielomieszkaniowe 
mogą być sprzed il wa no ty lko spó ldz.ie lniolU luieszkaniowym. 

2. Nabywcą domu j e~) n orod z in!1,"go i <izi.a lki budowlanej 
.może być jedna lub w i ęcej osób. 

3. Liclba osób n a by'waj ących mClly dom m ieszkalny n ie 
moi.e być rnn ir:jsf.a od l.iczby lokttl i 11l i€szkil lnych w , na bywa
n y m dom u. Lokalr:! te! sprzedilwane są IB, odrębną własność 

oabywców, 
4. J edna osoba i11 0że nabyć t ylko jedną ni.erllchomoś ~ 

w ł.ryb!e niniejsl.ej H5taw)'. 

Ar\. 5. ' 1. Sprzedaż , póldzielni m ieszkan iowej domu wie
Io:nieszkanio'l,ego jD.i 7,il mieszkalego może nastąpić tylko w 
p rzypadku, gdy w yrazi na to zgodę co najmniej 80"/u \VS'lyst
kich llżytkowników (n ajemcó w). 

2. Przekwaterowanie naj f!lllCÓ W nlA przystępl1jących do 
fpóld zielni llilstępuje 'N trybie okre:;Jon ym dla przelnvi\tero· 
wall ii:! najemcówzdjrnujc)cych ]o!tale w domach spółdz ielni 

mi eszl~anio wyc:h. Kosz t przcprowadz,d tych ncqcmców ponosi 
t;półcJ z ieJ n ia. 

Art. ,!). J. Działk i buclowl ane ora'!. gnmty wymienione 
w iHt. 3 ust. 2, a potożone lH\ terenie miast i osiedlI sprzeda
je si. ę jen ynie ila własność czasow ą. 

2 . Przepis ust. 1 nie do tyczy sprzedaży c1zjdł~k budowla· 
n y ch oraz g run tów wymien iony c h. wa rt. 3 u st. 2, polożonych 
na tere n:(~ U «)ll1ad , an i też sp rzedaoych domów w miastach; 
osiedlach i gromadach. 

3. Budynhi znajdując e się na gruntach s przedouy ch na 
wLlsność cZclsow<l stanowią orlre;bnenie ruchomosci. Mini ster 
Sprawiedliwo5ci 1l[(' nu1uje w drod ze rozporz'ldzellifl sp r awę 

zakladcUJia i prowact7.0.nla ks iil9 w ieczystych dJa tak ich n ie
ruchomości . 

Art. 1. Ce na na do my spnerJawane w trybie OklTślonym 
fi in icjszą lIstCl ''''' il us la lana będzie w w ysoko:;ci otlliow i ddają

cei kosztolll b1!dowy. Prz'/ ustalaniu reny za domy ju ż eks .. 
p loatowane n <J leży u wzglf : dnić btopi cl'l zu7.ycia budynku , 

Art. 8. 1. Na pok ryc ie ((:ny Zil nieru chomośc i spr:<erl a
wane oso bom, k tóre IV zw i ązku z woj ną rozpoC:Z(;tą w 1939 r . 
pozostaw iły maj ątek nieruchomy'lCl tU'e ild ch nie wchodzą

C\' ch w skład ob("cn cqo Ob5ZClfH Palls twa, a które na mocy 
> u :n ów m ipclzy narodowych zawcn tydl przez Pil l'lSI:WO mają 
O l:rzyulC. ć ekwi Vl iilent ia mienie pozosta w io ne za nraniq , Ld

liczil si ę Will t ość pOl o sta w iom'90 za 9 ranicą mienia n:eru
ch()m e~lo . 

2. Rada lvIin islrów okre·~ li w d rodze l'o zpon: ądf.(:~n ia spo
só l) 'ldhczania na pok r ycie c ~"n y wilrtości mają'lkn mernclw
meno pO'w:;t" Wi()IH'qO nil I"re ndcb nie w chIJdzi!Cych w s> ~ad 

obszaru Paó sLw d OrilZ sposób ustalania war !o<'ici 1('')0 mi pnia. 
Po nadto Rada Minisl rów w tym samym trybie mo'::e ok rp:'; I i{: 
inl1e kate.gori e osób, do których po wi nn\ być oclpowit>t1nio 
" tosowane przepi sy Uf,t. 1. ' 

A I:t. !.I. Min ister Finansów w drodze. rozporzijdzenia okre
śli wa.runk i i lr yb sprze.c1aż. y domów i grulllów w trybie 111- ' 
niejszej u s tawy za wanośc i dew izowe. 

Art. 10. Raua tvlin i"l rów okreś li w drodze rozporządzenia 
t asady Ll sta l ć1nia ceny domów i gruntów, przypadki, w których 
'(f'na domów n1')7.e być us lalona według ich wartości użytko

wej, sposób spłalyna J eżnoś c i, sposób zdiczani a na pokrycie 
cen y nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorie 

o sób korzysta j ących z p ierwszerts twa p rzy nabywa.niu domó w 
i gruntów.-

. Art. 11. i. Umow y sp rzedaży nieruchomości w t rybip. Ili~ 

n i.e jszej us taw y zawierCl.ją właściwe ze względu nil polożenie 

n j eruchomości prezydia pow iatowych (miejskich w mi as tach 
stanowiących powiaty i w midstach wydzielonych z woje 4 

wództw ) r':i d napodoviych. Sprzedaż nieruchomcś ci pozostają4 
cych w zarządzie i llzytkowaniu przedsiqbiorstw lub · jedn()~ 
st"k pailstwowy ch nie obj~ t ych hudżetem terenowym ne stę

puje na w ni osek tych jednostek i przedsi{~ biorstw . 

2. Dla ważności zil'.vieranych umów wymagana jest for
ma aktu , nQ t dł"ialnego . 

3. Minister Sprdw~ędliwości w porozumieni ll z Ministr9ffi 
Finansów usta,li w drodze rozporządzen ia u lgowe s tawki opłat 
Za czynnośc i notarialne i sądowe dokonyw ane w związku ze 
r;;p rzeaażą nieruchomości na podstawie niniejszej ustaw". 

4. Minister Finansów w p orozum ieniu z Ministrem Cos
podark i KOUlunalne:i określ i w drodze rozporządzenia ulgi w 
zakresiepocJatku od nabycia pnn'i majątkowych przypadaj ą
cego od Dilbyda mienia w trybie n inie jszej ustawy. 

5. Minis ter Gospodarki Komunalnej określi. w drodze l'OZ

porzqdze nia tryb dokonyvrania sprzedaży nieruchomości na 
podstawie niniejszej ustawy. 

Art. 12. 1. Jeżeli umowa sp rzedaży nie zawiera odmien~ 
nych poslancnviell, dom y i unil1 ty sprzeda,wane na podslć\wie 

niniejszej us ta wy v"o l11e są od wsze!kic:bdługów i cięż'lrów. 
Spraw a odpowicdzi,,Jności Pailsl,wa za obch~żen ie nie utrzy 
mane w mocy zostanie uregulow ana odn~bnymi przepisami. 

2. Wykreślenie 'l. ksiąg w ieczystych długów i cil~żaróW', 

o któ rych mowa w ust. 1. następuje na wniosek n abywcy l ub , 
prezydium rady narodowej (ar t.. 11 u st. 1). 

Ar!. ł 3. 1. Ś rodki finanso\~e u zyskane ze sprzedaży do
mów i grull tó ',,· przeznaczone bE:di:l na fundusz mieszkaniowy. 

2. Rada tvIin ist rów określi szczenółowe ' zasady gromadze
nia ś roc:);ów na fundusz mipszkaniov;y i gospodarowani <l ' ty
mi sl'Onkamioraz u stali, Vt jakim zakresln środ kami fu.ndnszu 
mieszkaniowefjo dysponują prezydia rad narodowych i j(;dno
stki, które bi'ły zarządcami i l1żytkow nil~ ami sp rzedanego 
mienia. 

A rt. 1.4. Paó slwo udzie lać b<;d zie pomocy dl a nabywan ia 
nieruchomości na pods tawie niniejszej usta w y dla budownic
t wa mieszkdn loweqo ze środków w!.nsnych lu dności . Zakres 
i fo rmy p om ocy Pilll!,twa określa !łada Ministrów. 

Art. 15. 1. Domy jednorodzinne oraz lokale winnyell 
doma ch sprl.eda wa ne w try bie niniejszej \l ~tawy w yłijr:zone 

S1! spod publicznej gospoda rki lokalam i, jeże li w lokalil ch tych 
za mieszkuje wli'L~cicie1 domu (lokaiLI) lub członek spółdziel ni 

mieszkan iowej . któ ra dom kupila, d ł"kże w innych przYP _l d- I 

kilCh, gd y właści cie l u zysk ć1ł zezwole nie na n ajem calegG lo
ka lu , zgodn ie z przepisami ustawy z dnia 28 maja 1957 r. 
o wy hj czeni '1 spod p u blicznej go ;.;podarki loka.lami do~nów 

jednorodzi nnych o ril Z lokali w domach spółdzielni mi E'FLk a
niowych (Dz. U. Nr 31, poz. 13!) . 

2. Na wni osek na b ywcy dOJHU najemcy loka li b(~dą prze
.kwill:erowani do J.ok illi za~t(;pcly ch w trybie i na waru nkach 
okreś lonych w przep isach ustawy z dnid :m maja HJ57 r. 
o wy J')czpniu spod publ icz nej uospodarki lokalami domów je·, 
dnorodzinnych oraz lokali w domach ' spółdlielni mieszkanio
wych (Dz. U. Nr 31, poz. 131). 

Art. 16. 1. Osoby, które ko rzysta ły z nieruchomości pod
legaj ących spn.cdaży w trybie niniejsze j ustawy na podsta
wie przydzialów dokona nych przez orga ny administracj i pall
stwo\vej lub organy b. zwią7.ków samorządu te ry torial oPgo, 
będą zwolnione od obowiązku ui szczania n ie wpJ a conej nill eż

ności za korzystanie z tego mien ia za czas do dnia jego na-
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bycia, jeżeli nabędą to mienie w c i ągu roku od dnia wejścia 
w 'życ i e n iniejszejuslawy. Uiszczone sąmy należności zwro
towi nie podlegają· 

2. Za zgodą prezydium powiatowej rady . narodowej 
. (miejskiej rady narodowej miasta stanowiącego powiat · lub 
miasta wydzielonego z województwa) mogą · byc osobom wy
mienionvmw ust. 1 sprzedane domy więk sze niż wymienione 
wart. 2. ust. 1 pkt 1, j eżeli zostały one przydzielone przez 
Pat'Jstwowy Urząd Repatriacyjny ·w .związku z opuszczeniem 
przeZ' repatriantów mienia pozdobecnymi granicami PaI'lstwa, 
o ile domy te znajdują się we włądani1,l . tych osób. ' . . . 

3. W przypadkaC;h sprzedaży domów, o których mowa 
w liSt. 2, przewidziane wart. 15 wyłączenia lokali spod pu
blicznej gospodarki lokalami odnoszą się do takiej i10sci izb, 
jaka ulega wyłączeniu w domach jednorodzinnych. Ustalenie 
izb podlegających wyłączeniu spoci publicznej gospodarki lo
kalami przeprowadza prezydium powiatowej (miejskiej) rady. 
na:tbd<>wej. .' . ' , .' 

Art. 11. 1. Osoby, któfe są we władaniu nieruchomości 
odpowiadającej warunkom określonym ' wart. 2 i obję tej 
uchwałami b. związków samorządu terytorialnego o sprzeda
ty lub zamianie tej n ieruchomości na rzecz tych osób lub ich 
spadkobierców, stają się z mocy prawa właścicielami tego 
mienia . :po dokonaniu rozliczen.ia z Państwem w związku 

z przejściem tego mienia na własność tych osób. 
2. Tryb przeprowadzenia rozliczenia okreś li Minister Go

spodarki Komunalnej w porozumieniu z Minist rem Finaw;ów. 
3. Dokument stwierdzający dokonanie rozliczenia w try

bie określonym w ust. 2 stanowi podstawę do przepi sania ty
tułu własności w księgach wieczystych. 

Art. 18. Osoby, które posiadają mienie nierolnicze i przed
stawią u Sl.alające sprzedaż tego mienia prawomocne orzecze
nie b. komisji osadnictwa. nierolniczego lub orzeczenia pre
zydiów rad narodowych, wydane na podstawie dekretu 'l dnia 
6 grudn ia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nie-, 
rolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego M ia
sta, Gctai'lska (Dz. U . Nr 71, poz. 389 oraz z 1947 r. ' l'!~ 66, 
poz: 410), a do dnia .. wejścia w życie niniejszej ustawy T'je 
nabyły własności tego mienia, stają się właścicielami tego 
mienia po dokonaniu rozliczenia z Państwem w związku z na-

byciem tego mienia. Przepis art. 17 ust. 2 i 3 stosuje się od
powiednio. 

. Art. 19. 1. Osoby, którym .na podstawię dekretu z dnia 
10 grudnia 1952 r: o odstępowaniu prze" Państwo ni eruchome-' 
go mienia nie rolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele 
budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych (Dz. 
U. Nr 49, poz. 326) odstąpione zostały domy i działki budo
wlane w trybie dzierżawy z jednoczesn ym ustanowieniem 
użytkowania jako prawa wieczystego na gruncie , mogą nt~byd 
te n ieruchomo~ci na zasadach niniejszej ustawy. ' . 

2. Z osobami, na rzecz ~tórych przed wejściem w żyda 
niniejszej- usta*y zapadły prawomocne orzeczenia prezydió"" 
rad narodovvych o odstąpieniu -im mienia nierolniczego w try, J 
bie dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. wymienionego w ust. . ą: 
zawarte zostaną umowy sprzedaży na podstawie niniejszef 
ustawy, jeżeli osoby te w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia' 
VV. życie tej ustawy żgłoszą wniosek o sprzedaż im nierucho~ 
mośCi. 

Art. 20. 1. Na zasadach i w trybie określonym w nf-
. ni ejszej ustawie mogą być również odstępowane budynk( 

wraz z gruntami wymienionymi wart. 3 ust. 2, prze~naC'lOn8! 
na pomieszczenia warsztatów rzemieślniczych i drobnych za •. 
kładów prz,emyslowych, jak ró.wnieź budynki przeznaczon. 
na prowadzenie ' małych pensjonatów w miejscowościacn 
l1zdrowiskowyeh i letniskowych , a także tereny przeznaczone 
na gospodarstwa w'arzywnicze i 'ogrodnicze. 

2. lvIinisler Gospodarki Komunalnej w porozumieni~ 
z włąściwymi mi nistrami określi w drodze rozporządzenia za. 
kłady przemysłowe i pensjona ty, do których mają zastosowa. 
nie postanowienia ust. 1, oraz zasady przeinaczenia do sprze. · 
daży terenów na gospodarstwa warzywnicze i ogrodnicze. 

Art. 21. Traci moc dek ret z dnia 10 grudnia 1952 r. o ud
stepowaniu przez Pańs two nieruchomego mienia nierolniczego 

. na ce le mienkaniowe oraz na cele budownictwa 'indywidual
nych domów jl'dllorodzinnych (Dz. U. Nr 49, poz. 326) .-

Arl. 22. Ustawa wchodz i w życie z dniem ogłoszenia. 

P rzewodn iczący Rady Państwa: A Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J . Horodecki ' 
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USTAWA 

z dnia 29 maja 1957 r. 

o zndanie przepisów . prawa o ustroju sądów powszechnych. 

Art. 1. ' W prawie o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1950 r. Nr 39, poz. 360) wprowadza się zmiany następujące: 

l) wart. 4: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie! 
,,§ 2. Dla każdego województwa oraz dla miasta wy
łączonego z województwa tworzy ' się sąd wojewódzki. 
Może. być utworżony jeden sąg wojewódzki dla woje
wództwa i miasta z niego wyłączonego. ~ ·! 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Dla każdego powiatu i miasta stanowiącego po- , 
.wiat miejski tworzy się sąd .powiatowy, może jednak 
być utworzony jeden sąd powiatowy dla powiatu 
i miasta stanowiącego powiat lub dla sąsiadujących 

z sobą powiatów. W miastach, podzielonych admini
stracyjnie na dzielnice, można tworzyć sądy powia
towe dla .każdej dzielnicy. "1 

2) wart. 5: 

aj § 2 otrzymuje brzmienie I 

,,§ 2. Minister Sprawiedliwości może w drodze rozpo
rządzenia tworzyć poza siedzibą sądu : 

a) wydziały zamiejscowe sądów powiatowych, 
. b) ośrodki zamiejscowe sądów wojewódzkich składa

jące się z jednego lub kiJ ku . wydziałów 
oraz ustalać ich' siedzibę. obszar właściwości orga", 
nizację.", 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Zniesienie ośrodka lub wydziału zamIej scowego 
następuje w drodze rozporządzenia Ministra Spręwie
dliwości. Członkowie zniesionego ośrodka lub wy~ 

działu zamiejscowego przechodzą do siedziby odpo'" 
wiedniego sądu.", 

3) w art. 1: 
a) w § 2 wyrazy "rady narodowe_m. st. Warszawy I m. 

Łodzi" zastępuje się przez wyrazy: "rady naródow8. 
miast wyłączonych z województw;", · 

b) § 6 otrzymuje brzmienie: 
!,~, 6. Ławnikiem może być wybrany każdy obywatelt 


