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§ 12. 1. Uchwala przewidziana w § 10 stanowi podsta
wę do zawarcia umowy sprzedaży, która zgodnie z art. 11 
ust. 2 pod rygorem niewa'zności powinna być: sporządzGua 

w formie aktu notarialnego. 
2. Przewidziany w ust. akt notarialny pOWlUlen za· 

wienIĆ: oświadczenie nabywcy - o ile nie jest nim spół-. 

dzielnia mieszkaniowa - że do chwili 
tu nie nabył żadnej nieruchomości w 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w 
szenia. 

sporżądzenia tego ak
trybie ustawy. ; 
życie z dniem ogło-
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ROZPORZ~DZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 12 sierpnia 1951, r. 

w sprawie określenia dr9bnych ' zakładów przemysłowych 1 małych pensjonatów oraz zasad przeznaczania do sprzedały 
terenów na gospodarstwa warzywnicze i ogrodnicze. 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 
1951 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych 
i dzialek budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132) oraz art. 1 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 maja 1951 r .. 0 uregulowaniu 
spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na . 
Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. Wolnego Miasta 
Gdańska (Dz. U. Nr 31 , poz. 137) zarządza się , co następuje: 

§ l. 1. Za drobne zakłi,l.dy przemysłowe uważa się :za
kłady zatmqniające na jednej zmianie nie więcej ni.ż 10 pra
cowników w produkcji. 

2. Za budynki przeznaczone dla drobnych zakładów 
przemysłowych uważa się budynki, w których zgodnie 
z przepisami o bezpieczeli.stwie i higienie pracy mogą zna
leźć pomieszczenie zakłady wymienione w ust. 1. 

§ 2. Za małe pensjonaty uważa iię penśjonaŁy położone 
w miejscowościach uzdrowiskowych 1 letniskowych, obej
mujące nie wiEtcej niż 12 izbpensjonaŁowych o łącznej po-

wierzchni nie przekraczającej 240 m~ niezależnie . od 1'0- . ' 
mieszczeń przezn~c7;ony:ch do :wsI>ólnego użytku! ' jaJ.<. jadal
nie, czytelnie, werandy itp., oraz pomieszczęń " gospodar- ' 
czych, . jak , kuchnie, spiżarni, itp. . 

§ 3. Na gospodarstwa warzywnicze i ogrodnicze mogą 
być sprzedawane tereny w miastach i osiedlach, które: 

1) nie są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub 
na cele gO!;podarki uąpołecznionej; 

2) nie stanowią części składowej gospodarstw rolniczych; 
3) nie stimowią pracowniczych ogródków działkowych i nie 

są przeznaczone na te ogródki. 

§ 4. Obszar terenu przeznaczonego na gospodarstwo 
warzywnicze i ogrodnicze nie może przekraczać 5.000 m~ 
dla jednego nabywcy. . -

§ ~. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
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ROZPORZĄDZENJE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

x dnia 8 ' sierpnia 1957 r. 

zmleniai~<:e rozporząd:i\enie z · dnia t llpCA 1951 r. w.prawle oŚrodków zamiejscowych niektórych sądów WojewódzkiCh. 

Na podstawie art, 5 . § 2 prawo. o ustroju -illdów: po
wszechnych (Dz. U. z 1-950 r. Nr 39, pOl. 360 i Nr 53, poz. 

_489, z 1.951 r. Nr 5. poz. 41, z 1952 r. Nr 1, poz. 5 l z 1957 t. 
N,r 31, poz. 133) zarządza się , co następuje: 

. § l. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
. 1 lip,ca 1957 r . w sprawie ośrodków zamiejscowych niekt6-
rych sądów wojewódzkich (Dz, U. , Nr 36, poz. 154)wprowa

.dza się następującą zmianę : 

vi § 2 lit. dl wyrazy "i Brzezinach łącznie z Wydziałem 
Zamiejscowym tego sądu w Tomaszowie Mazowieckim'" 
zastępuje się wyrazami "oraz; okręgWydzi.ału Zamiej
scowego w Tomaszowie Mazowieckim Sądu Powiatowego 
w Brzezinach .... 

§ 2. Rozporządumie wchodzi w żyde ,z dniem ogłoszenia . 

Minister Sprawiedliwo~ci: w z. SI. Walczak 
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