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ROZPORZĄDZENIE PREZESA. RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 listopada 1957 r. 

wsp-rawie zmiany granic nie!{tórych miast w województwie poznańskim. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia, 4l:J.tego 1950 r. 
o dokony«>aniu zmian podziału administracyjnego Państwa 
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następu je: 

§ l. W powiecie gostyńskim , województwie poznańskim 
1\;ylącza się: 

l) z gromady Piask i częsc obszaru miejscowości Głogówko 
o powierzchni 4,6864 ha obejmującą parcele nr nr kat.: 
33,101 /67, 160/67'-:':166/67, 31 (część), 55 (część), 14,3/57 
\-Część I . karły mapy ;l .obrębu Drzęczewo" 

2) 1. gromady Kunowo miejscowość Dusina I w jej gra~icach 
kataslralnych 

i włącza SI t; je do miasta Gostyń w tymże powiecie i wojc~ 
wodztwie . . 

§2. W powiecie średzkim, województwie .poznańskim 

wyłącza się: 

l) z gromady Kostrzyn częś ć obs.zaru mle)SCOWOSCl Strumia
ny o powi~~rzchni 36,8743 ha ohejmJ.jącąparceJe nr nr 
kat.: 32/7,33i 13-36/13, 76i 13. 93!13~95/ 13, 96/7, 97/13, 
98/1, 99/7, 100/ 13; 10117,102/11, 103/ 13, 104/ 13, 107/n-
110113, 115/18, 116/ 18, 117/ 14. 129/13-- 131/13 karty mapy 
1 obrttbu Strumiany i włącza się ją tlo miasta Kostrzyn, 

2) z grom ady Koszuty miejscowość Topola w jej granicach 
katastralnych iwłqcza się ją do miasla Środa 

w tymże powiecie i wojewód-ltwie. 
§ 3. Z gromad'y Łokacz Mały w powiecie pilskim, woje

wódzlwie poznańskim wyłącza się część ob'izaru miejscowo
śc(Łokacz Mały obejmuj ącą parcele nr nr: i66-170, 175-182, 
194, 195, 749, i47, 165 (część). 171 (('z(~ść l karty mapy l 00-
rębu ŁokaczMały oraz parcele nr nr: 196, 407, 761 karty 
mapy .2 obrębu Łokacz Mały i włącza się do miasta Krzyż 
w tymże powiecie i województwie. 

- " 
§ 4. Z gromady Grzybowo w powierie wrzesińskim. wo

jewództw ie ' poznańskim wyłącza się miejscowoM; Sok%wo 
o powierzchni .50,4800 ha obejmującą . pa r,~e le nr nr ,kat: 
.556/31 ;-563/31, 564/613, 565/25, 566/25, 567/68 568/31, 569/31, \ 
570/68, 571 /25, 572/25, 573/08, 574/31. 575/31, 57G/G8, 577/25, 
578/25, 519/68, 580/31 ,5Rl/25- 593125, . 5!N!31 . .595/68, 596/~5r 
597/31 - 602/3 1, 604/31, (;13/31, 653/22, · 652/12 ki'lrty mapy 
1 ObH;buSokolowo i wiqcza się do m :a-;ta Wrze.snia w tym
że powiec ie i województwil>. 

§ 5. Rozporządzeo' ie wchodzi w życie z . dni.em stycznia 
1958r. 

Prezes Ro<!y Ministrów:· w z. Z. NOW Gk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKl . KOMUNAl.NEJ 

z dnia 16. listopada 1957 r. 

w sprawie tryba przeprowadzania rozliczeń 7 tytułu nabycia od Pallslwa nlektilrych nieruchomości nierolniczych. 

Na podstawi.e art 17 ust. 2 i art: 18 ustawy z dnia 
28 maja ln57 r. O ~przedażYJll'zez Państwo domów mieszkal
nych i d ii ałek. budowlanych (Dz. U. Nr '31, poz. 132) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Rozl iczenie nal ei. ności za nieruchomości nierojnicze, 
k tó re na podstawie art. 17 i 18 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. 
o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych j działek 

budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132) mają przejść na w/a
sność osób, w których władaniu lub pbsiadaniupozostają, 

następuje w trybie niniejszego rozporządzeni a. 

, . § 2. 1.. Osoby, które wpłaci/y całkowitą cenę za nieru
chomości, o których mowa w § l, a nie nabyły prawa wła
sności tego mienia, rozliczają się przeziłożenie do prezydium 
P9wiatowej rady narodowej dowodów.~spłaty należności oraz 
dok umentów stwierdzają'cych prawo nabycia n ieruchOllloścL 

2. Dokumentami stwierdzającymi prawo nabycia nieru
cpomośr:i są odpisy uchwał b. związków samorządu terytorial
nego albo prowomocne orzeczenia b. komisji osadnictwa nie
rolniczego lub orzeczenia ' prezydiów rad narodowych, 

3. Prezydia · powiatowych rad narodowych wydają za
świadc1.p.n ia o dokonaniu rozliczenia i o całkowitef spłacie 
należności, stanowiące podstawę do przepisania tytułu wła
sności w k"iGga ch wieczystych. 

§ 3. 1. Osoby, klóre ' nie wplacily całkowitej ceny za 
nicrachonwści, o których mowa w § I. rozliczają się przez 

. złożenie do prezydium pow iatowej rady narodowej dokumen
tów stwierdzających prawo nabycia nieru chomości oraz do
wody wpłaconych rat na pokrycie należności. Przepis § 2 
ust. 2 stosuje się . odpowiednio. 

2. Podstawą rozliczenia za nieruchomości określone: 

1) w a~t.t7ustawypowo/ariej w § 1 są cen"y oraz zasady 
jej sp/aly, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospo
da rk i Komunalnej z driia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie 
zasad ustalania należności i ich spłaty za odstąpione 

przez Państwo nieruchomości nierolnicze, przekazane na
bywcom przez b. związki samorządu terytorialnego, a któ
rych cena nabycia nie została w całości. uiszczona (Dz, 
U: Nr 25, poz. 99), 

/ 

" 
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2) wart. 18 ustawy powołanej w § 1 są ceny oraz . zasady 
j e j spłaty ustalone w prawomocnych orzeczeniach b, ko
m l.s ji osadnictwa nierolniczego lu~ prezydiów rad naro- · 
dowych . 

3. Po dokonaniu rozlicz.enia prezydium powi.atowej rady 
narodowej wydaje zaświadczenie o dokonaniu rozliczenia, 
stanow iące podstaw ę do przepisania tytułu własności w księ
gach wi.eczystych. 

4. Zabezpieczenie spłaty należności następuje w sposób 
określony w ustawie z dnia f3 lipca 1957 r. o ziloezpieczen [u 
pożyczek na fina nsowanie budownictwa mieszkaniowego ~Dz. 

U. Nr 39. poz. 175) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów 
wydanym na p(,l~.stawie art. 4 tej ustawy. 

§ 4. Prezydin powiatowych . rad nmodvwych ·wyznaczą 
term iny zgłaszania wniosków o przeprow adzenie rozliczenia. 
Termin nie może być krót3zy niż 6 miesięcy. 

§ 5. Rozliczenia, o których mo wa w niniejszym rozpo
rządzeniu, przepro.vadzają w m iastach s tanowiących powiaty 
oraz w '. miastach wyłączouych z w oj ewództw . ~ prezydia 
miejskich rad narodowych tyc~ mia5t, właściwych ze wzglę
du na położenie nieruchomości. 

§ 6, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministe~stwa Gospodark i Kom\lnalnej: SI. Sroka 

289 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 26 lutego 1957 r. 

w sprawie ratyfikacji przez POlskę Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisaneJ w Buenoli Aires 
dnia 22 grudnia 1952 r. 

N iniejszym podaje się do wiadomości, że zgodnie Z art. 15 
Międzynarodowej Konwencji Telekoml!nikaqi]nej, podpisanej 
w Buenos Aires dnia 22 grudnia 1952 r., nastąpiło dnia 
22 czerwca 1956 r. złożenie Sekretarzowi 0eneralnemu Mię
dzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego polskiego do
kumenlu ratyfikacyjnego powyższej Konwencji wraz z sześcio
ma Załącznikami, Protokołem końcowym i czterema Protoko
łami dorlatkowymi. 

Zarazem . podaje się do wiadomości, że zostaly złożone 
dokumenty ratylikacyjne lub dokumenty przystąpieni.a nas tę
pującydl krajów bądź terytoriów: 

Kraj lub terytorium 

Islandia 
Libia 
Dania 
Japonia 
Szwecja 
Szwajcar ia 

. Kolonie. protekt.orat.y. terytoria za
morsk ie i terytoria pod powiernic
twem Wielkiej Brytanii I Północ

nej Irlandii 
Rodezja i Niasa 
Finland ia 
Wielka Brytania i Północna Irlandia 
Brytyjska Afryka Wschodnia 
Brytyjska Afryka Zachodnia 
Cejlon 
Salwador 

- Australia 
Unia Porurlniowo·Afrykańska i Tery 
torium Afryki Południowo-Zachodniej 
Norweg ia 
Kuba 
Izrael 
Monako 
Włochy 

Kanada 
Irlandia 
Meksyk 
Republika Dominikańska 

Da ta złożenia 

15 pażdziernika 
16 paźclziernika 
30 października 
30 października 
31 pilźrlziernika 
9listupada 

16 listopada 
16li,topada 
8 gru rl nla 

23 gru dnia 
23 grurlnia 
29 grudnia 
29 gru rlnia 

6 styrznia 
22 marta 

29 marca 
11 maja 
19 maja 
10 czerwca 
10 czerwca 
10 czerwca 
2'3 czerwca 
14 tipca 
14 lipca 
27 lipca 

1953 r 
1953 r, . 
1953 r. 
19/)'3 r. 
H~ 'I r. 
1953 r. 

1953 r. 
1953 r. 
1953 r. 
1953 r. 
1953 r. 
1953 r: 
1953 r. 
1954 r. 
1954 r. 

1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 

Kraj lub . terytorium 

Luksemburg 
Jugosławia 

Francja 
Terytoria zamorskie Rf'publiki Fran-

cuskiej, terytoria administrowane 
Abisynia . 
Pakistan 
Egipt 
Nowa Zelandia 
Maroko 
Tunis 
Holandia, SllIinam. Ant.yle Holender-

skie i Nowa Gwinea 
Liban 
Filipiny 
Stany Zjednoczone Ameryki 
Terytoria Stanów Zjednoczonych 

Ameryki 
Argentyutl 
Indie 
Watykan 
Belgia 
Kongo Belgijskie Terytorium Ru-

anda Urundi 
Hiszpania 
Turcja 
Grecja 
Związek Socjalistycznych Republik 

Radziecki ch 
Ukra ińska SocjaJistyczna Republika 

Radziecka 
Białoruska ' Socjaiistyczna Rep ublika 

Radziecka 
Jordania 
Laos 
Rumunia 
Czechosłowacja 

Austria 
Albania 
Węgry 

Data złoźenia 

3 sierpnia 
16 sierpnia 
19 sierpnia 

19 sierpnia 
·3 listupada 
3 listopada 
7grudma 

23 kwietnia 
3maja 
3 maja 

9 maja 
2 czerwca 

27 czerwca 
27 czerwca 

27 czerwca 
61ipca 

25 lipca 
3 sierpnia 

10 sierpnia 

10 sierpnia 
16 września 

1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 

1954 r. 
1954 r. 
1954 r. 
195t, r. 
1955 r. 

/1955 r. 
1955 r. 

1955 r. 
1955 r. 
1955 r. 
1955 r. 

1955, r. 
j955 r. 
1955 r. 
1955 r. 
1955 r. 

1955 r. 
1955 r. 

6 października 1955 r. 
13 grudnia 1955 r. 

12 stycznia 

16 stycznia 

21 luteg() 
23 lutego 
28 marca 
28 marca 
17 kwietnia 
20 kwietnia 
16 maja 
8 czerwca 

1956 r. 

1955 r. 

1956 r. 
1956 r. 
1956 r. 
1956 r. 
1956 r. 
1956 r. 
1956 r. 
1956 r. 

'Minister Spraw Zagranicznych: A. RapackI 


