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, 2. Przepis ust. l ma zastosowaBie równie± do członków 

rodziny b. . właściciela nieruchomośc;i" zamieszkujących na 
'tych nieruchlJUlościach, jeżeli n~e , uzyskali oni stwierdzenia 
oby:::,atelstwa polskiego. 

Art. 11. 1. Decyzje przewidziane w niniejszej ustawie 
należą do właściwości prezydium powiatowej rady narodo
wej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub mia
,ta wyłączonego z województwa). 

2. Wnioski o oddanie nieruchomości w posiadanie, o ,na
danie własności, o przyznanie' nieruchomości zamiennej lub 
wynagrodzenia pieni ężnego (art. 6 ust. 4) sldada się w ciągu 
18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do prezydium 
rady narodowej. Wnioski wniesione po upływie tego termi
nu nie podlegają rozpoznaniu w trybie niniejszej ustawy. 

Art. 12., Ustawa wchodzi' w życie z dniem ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 29 maja 1957 r. 

o sik6łkach drzew ł krzewów owocowych. 

Art. 1. 1. Na prowadzenie szkóYek drzew owocowych, 
krzewów owocowych oraz podkładek drzew owocowych, 
zwanych dalej , szkółkami, wymagane jest zezwolenie prezy
dium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta 
wyłączonego z woiewództwa). 

2. Nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie szkó
łek 'z produk cją roczną poniżej 100 sztuk drzew owocowych 
lub poniżej ' 500 sztuk krzewów owocowych albo poniżej 

308 szluk podkładek d rzew owocowych. 

3. Minister Rolnictwa określ:!. w drodze rozporządzenia 

warunki, jakim powinny odpowiadać: 

1) gospodarstwo, w którym ma być prowadzona szkółka 

z, produkcją przekraczającą normy ustalone w ust. 2, 
2) osoba prowadząca szkółkę wymienioną w pkt 1, 

3) materiał szkółkarski. 

4. Minister Rolnictwa może upoważnić prezydia woje
wódzkich rad narodowych (rad narodowych niiast wyłączo
nych z województw) do przekazania upra wnień określonych 

w ust. 1 prezydiom powialowych rad narodowych (rad naro
dowych miast stanowiących powiaty). 

Art. 2. 1. Mat~riał szkółkarski, produkowany w szkół
kach, na których prowadzenie wydane zosta.ło zezwolenie, 
podlega corocznie kwalifikacji w' celu stwierdzenia, czy od
powiada on warunkom określonym na podstawie art. 1 ust. 3 
pkt 3. 

2. Orzeczenie o kwalifikacji wydaje prezydium woje
wódzkiej rady narodowej na podslawie wniosku komisji 
kwalifikacyjnej. 

3. Od orzeczenia prezydium wojewódzkiej rady narodo~ 
'wej przysłu9uje odwołanie. 

4. Minist·er Rolnictwa określa w droo:z:e jozporządzenia 

organizację i tryb postępowania komisji kwalifikacyjnych. 

Art. 3. Materiał szkółkarski zdyskwalifikowany ostatecz
nym orzeczeniem podlega zniszczeniu. Sposób i termin znisz
czenia określi w drodze rozporządzenia Minister Rolnictwa. 

:Art. 4. 1. Zezwolenie na prowadzenie szkółek może ~yć 
cofnięte, jeżeli przestały istnieć warunki określone wart. l 
ust. 3. 

2. Szkółki, na których prowadzenie cofnięto zezwolenie, 
podlegają likwidacji. Spos'Ó'b i tennin likwidacji okresli w 
drodze rozporządzenia Minister R1'llnictwtl. 

Art. 5. 1. ' Do obrotu handlowego dopuszcza się tylko 
materiał szkółkarskizakw alifikow an y. 

2: Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Han
dlu Wewnętrznego określi w drodze rozporządzenia zasady 
obrotu handlowego ' materiałem szkółkarskim. 

Art. 6. Przepisy ustawy nie dotyczą szkółek drzew 
i krzewów owocowych prowadzonych nie dla celów sadow
niczych. 

Art. 7. 1. Kto prowadzi szkółki bez wymaganego zezwo
lenia lu b wprowadz'a do obrotu handlowego Jilateriał szkół
k-arski nie zakwalifikowany albo narusza przepisy o zasa
dach obrotu handloweg'o materiałem szkółkarskim wydane 
na podstawie art. 5 ust. 2, podlega karze pracy poprawczej 
do 3 miesięcy lub grzywny do 3.000 złotych. 

2. Orzekanie nast'ępuje w trybie przepisów o orzecznic
twie karno-administracyjnym. 

3. 'vV przypadku wydania orzeczenia o ukaraniu ma
teriał szkółkarski podlega przepadkowi. 

Art. 8. 1. Osoby fizyczne iL!b prawne, które w dniu wej
ścia w żyCie ustawy prowadzą szkółki z produ15cją przekra. 
czającą normy określone wart. 1 ust. 2, obowiązane są je
żeli zamierzają pro wadzić nadal tę produkcję, złożyć 'IN pre
zydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej mia
sla wyłączonego z województwa) wniosek o udZielenie zezwo
lenia na prowadzenie tych szkółek. 

2. Minister Rolnictwa określi termin, do którego ma być 
złożony wniosek. W razie niezłożenia wniosku w tym termi
nie lub odmówienia przez prezydium wojewódzkiej rady na
rodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z wojewódz
twa) udzielenia zezwolenia, szkółki podlegają likwidacji 

,zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2. 

3. Do materiału szkółkarskiego produkowanego w szkół· 
kach wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio prze
pisy art. 2 i 3 do czas u upływu terminu określonego w ust. 2, 
bądź w przypadku zlożen'ia wniosku o udziel enie zezwole
nia na prowadzenie -szkółki - do czasu wydania ostalecznej 
decyzji w tej sprawie. 

'Art. 1t Ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

, Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
SekreŁa.r.z Redy Państwa: J. H(uwe-cM 
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DO ABoNErirrOw 

Adminislracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów przypomina, ii abonenci ('p!a~ 

cający prenumeratę półroczną powinni uregulować należność na 15 dni przed rozpoczę
ciem okresu prenumeraty, a więc za I półrocze w terminie do dnia 15 ,grudnia roku po~ 
przedniego, a za II półrocze - do dnia 15 czerwca, 

W razie niedokonania wpłaty w tych terminach nastąpi wstrzymanie wysyłki. 
Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów nie przyjmuje odpo~ledzialno

ści za terminowe dostarczanie Dziennika Ustaw PRL abonentom, ktÓrzy dokonają wpłat 
'/. opóźnieniem. 

Należność za pn'nurueratę półroczną Dziennika Ustaw PRL wynosI: 

bez załącznika 

z załącznikiem 

zł 45.

zł 72.-

. W formie załączników opatrzonych odrę bną numeracją stron drukowane Ią obszer
niejsze akty z zakresu stosunków międzynarodowych, 

Celem uniknięcia kosztów i zbądnE:'go zużycia papieru prenumeratę załączników 
powinny zgłaszać tylko jednostki, którym załączniki są istotnie potrzebne. 

Wpłaty powinny byĆ dokonane na konto Naro.dowego Banku Polskiego, VlIl Od
dział Miejski, Warszawa, nr 1532-91-5, cz. 2, dz. 5, rozdz. 19 (przelewem bankowym lub 
przel(azem pocztowym), Na odcinku wplaty należy podać ilość zamawianych egzempla
rzy, olues prenumeraty oraz doldadny adres wskazujący pełną nazwę instytucji (bez 
skrótów). nazwę urzędu pocztowego, numer urzędlr doręczającego (dotyczy to miast, 
w których jest kiikaurzędów pocztowych, np.: Warszawa lO, 'Wrocław 3, Toruń 2 itp ,), 
ulicę i numer domu bądź numer skrytki lub przegródki pocztowej. 

Nadsyłanie zamówień jest zbędne, gdyż wysyłka Dziennika Ustaw PRL dokonywana 
jest wyłą'cznie na podstawie otrżymywanych wpłat. Rachunli.ów za prenumeratę nie wy
stawia się . 

" 

Reklamacje z powodu n iedoręczepia poszczególnych numerów wnosi ć należy do Administracji Wydawnictw Urzęd u Rady Min is trów 
(Warsza wa, ul. Krako wskie Przedmieście 50) w termin ie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw , nabywać moina w Administracji Wyda wnictw Urzędu Rady Ministrów, Wa rszawa, 
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki" , Księgarnia Prawno-ekonomiczna, ul. Nowy Swiat l, 
kiosk "Domu K s iążki" w gmachu sądów, al. Ge n. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w : Białymstoku , Katowicach, 
Kielcach, Koszalinie, Łodz i, Opoln, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy , Bytomiu, 
Cieszynie, Częstochow i e, Gdallsku. Gdyni, Gliwicach Gnieźnie, ~eleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie , 

Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczec:init>, Tarnowie, Toruniu i Zamoki u. 

RedakcJa: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne; Warszawa. al. Ujazdowskie 1/3. 
Admłnistracja:Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie ;>rzedmieście 50. 
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