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ROZł>ORZADZENIE P,REZESA RADY MINSTUÓW 

l dnia 25 listopada 1957 r. 

w sp'rawie zmiany granic ni.ekt6rych miast w wo-jewót'!ztwi-e warszawskim. 

Na podstawie art. 5 ust. I ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o· dokonywaniu zm:an podziału -administracyjnego P·ańslwa 

(Dz. U. Nr 6. poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ . 1. W województwie warszawskim wyłącza się: 

l) z gromady Sulbiny w powiecie garwolińskim część tere
nów ws·i Sulbiny Górne i włącza się ją do mias ta Garvo
lina / w tymże powiecie; nowa granica lniasta Garwolin 
i gromady Sulbiny biegnie od południowej granicy mia-

/ sta szosą Warszawa-Lublin do stawów rybnych w kie
runku z<lchodnim, północnym brżegiem tych stawów do ' 
gruf.ltow ornych wSI Sulbiny Górne, po czym skręca w 
kierunku północno-żachodn im i biegnit! granicą tych 
gruntów. oddz:ielających tereny szp itala powia towego. do 
gl an/cy miasta; 

2) z gromady Kąty w powiecie piasec-zYóskim' cz ęść obszaru 
majątku PGR Moc·zydło i wtąrza się ją do miasta GÓTd . 

-Kalwaria w tymże powiec-ie; nowa gra nica ' miasta Góra 
:':alwaria i gromady Kąty bie@'nie torem kolejowym Skier
niewice-Łu ków; 

3) z gromądy Ossów w powiecie wołomińskim osadę Hele
nów€k i włącza się ją do miasta Wołomina w tymże po
wiecie. 

§ 2; Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem I stycznia 
1958 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Nowcrk 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 28 listopada 1957 r. 
w sprawie zmiany granic miasta Busko-Zdrój w powiecie buskim, województwie kiel('('kłm, 

~. podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 I~ltego ł'950r. 
o dókonywaniu zmian podziału administra.cyjnego Państwa 
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ I. 1. / Z gromady Bronina w powiecie buskim wyłącza 
się , części obszarów wsi Bronina 'j Łagiewniki i włącz·a 'się je 
do iniasta Busko-Zdrój w tymże pdwiecie i województwie. 

2. Nowa granica miasta Bu'ska-Zdroju i powiatu buskie
go na odcinku gromady Bronina biegnie poczynając od na
rożnika granicy m. Buska-Zdroju i wsi Łagiewniki położonego 
na przecięciu się dróg Busko-Zdrój -. Łagiewniki . z drogami 
polnymi tuż przy osiedlu Łagiewniki .w k,i erunku południo
wym miedzą do załamania dróżki polnej. następnie zachod
nim brzegiem tejże dróżki w kierunku południowo-wschodnim 
do punktu przecięcia srę tejż~ dróżki z dróżką dojazdową 
stanowiącą dawną granicę wsi Łagiewniki i wsi Bronina, tu 

załamuje się I 'biegnie w kierunku wschodnim - południo

wym brzegiem dróżki dojazdowej do punktu przecięcia się 
z gTanicą-miedzą, w od'ległości 150 m. od skrzyżowania opi
sanych wyżej dróżek, tu załamuj e się i biegnie w kierunku 
południowo-wschodnim na odeInku 400 m od przedęcia się 

tejże granicy z granicą skomasow'anych .gruntów wsi !Broni
na, tu załamuje się i biegnie granicą skomasowanych grun
tów wsi Bronina w kierunku południowo-zachodnim i dobie
ga do narożnika granic wsi Bronina i miasta Buska-Zdroju. 

.~ 

§ 2. • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycz
nia 1958 r. 

Prezes ~ady .Ministrów: w z. Z. Nowak / 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA F1NANSOW 

z dnia 15 listopada 1957 r. 

w ~prawle ~wolnlenia nabycia niektórych praw ,majątkowych od podatku .od nabycia praw majątkowych. 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1951 r . 
. 0 sprzedaży przez Państwo domÓw mieszkalnych i ' działek 
budowlanych (Dz. U. Nr 31. poz. 132) zarządza się, co na
stępuje: 

§ l. Zwalnia się od podatku od nabycia praw majątko-
. wych odpłatne nabycie praw majątkowych wynikające 

z umów kupna-sprzedaży zawieranych na podstawie przepi
sów ustawy z dnia 28 maj.a 1957 r. o sprzedaży przez Pań
stwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. 

Nr 31, poz. )32), zwanej dalej .. ustawą . a doto/czące nierucho
mości położonych nil terenach województw: koszalińskiego .. 
olsztyńskiego z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowo
miejskiego, województwa opolskiego, szczecińskiego, wrocła

wskiego i m. Wrocławia, województwa zielonogórskiego O'r~z 
powiatów: elbląskiego i m.Ęlbląga, kwidzyńskiego, lębor
skiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego 
województwa gdańskiego, powiatu gliwickiego oraz miast By- ' 
tomia,' Gliwic i Zabrza województw'a katowickiego, powiatu 
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pilskiego i, m. Piły województwa poznańskiego. powiatów eł
ckiego, gołdapskiego i oleckiego~ województwa białostockiego . 
ora,z powia;tów leskiego i ustrzyckiego województwa rzeszow
skiego. 

§ 2.. W przypadku gdy prZEdmiotem na,bycia z umów za
wieranych na podstawie us.tawy jest nieruchomoś'c położąna 
na. innych terenach Państwa niż wymrenione Iw § 1, z podsta
wy opodatkowania wyłącza ' się . wartość mienia pozostawio
nego przez podatnika za granicą, jeŻ'eli wartość ta zgodnie 
z· art. 8 ustawy została zaliczona na poczet ceny s'Prze'dażn~j. 

§ 3. Podatek od nabycia praw majątkowych z Ulnów za
wieranych na podstawie ustawy, a dotyczących nieruchomo
ści położonych na terenach nie wymienionych w § l, uiszcza 
s.ię w 4 ratach kwartalnych od dnia sporządzenia umowy. 
Pierwszą ratę podatku zobowiązany uiszcza notariuszowi spo
rządzającemu akt umowy kupna-sprzedaży. 

§ 4. Rozporządzenie wchoLzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 11 czerwca 1957 r. 

Minister Finansów: T. Dietrich 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 22 listopada 1957 r. 

w sprawie udzielania ulg w spłacie I umarzania składek za obowiązkowe ubezpleczen!a. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 35 ust. 4 dekretu z dnia 
. 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. 
Nr 49, poz. 452) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1952 r. 
o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. z 1952 r. Nr 20, póz. 
130 i z 1955 ' r. Nr 18, poz. 108) zarządza się, co następuje: 

§ 1 Do odraczania i rozkładania na raty oraz uma-
rzania naJeżno';ci z tytułu składek za obowiązkowe ubezpie
czenia, przewidziane wart. 5 ustawy z dnia 28 ma'rca 1952 r. 
c ubezpieczeniach paJlstwowyt':h (Dz. U. z 1952 r. Nr 20, 
poz. 130 i z 1955 r. Nr 18, poz. 108), są uprawnieni: 

1) kierownik inspektoratu powiatowego (miejskiego) Pań
stwowego Z.akładu Ubezpieczeń - do kwoty 5.000 zł, 

2) kierowmk dyrekcji wojewódzkiej (m. st. Warszawy i m. 
Łodzi) Pa iJ stwowcgo Zakładu Ubezpieczeń - bez wzgl.ę
du I?a W\ ' okość kwoty należności. 

2. Kierown icy inspektonitów powiatowych (miejskich) 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń mogą odraczać i rozkła-, 
dać na raty. należności z tytułu składek za obowiązkowe 

ubezpieczenia na okres nie przekraczający jednego roku. 
Okres ten liczy się od dnia wydania decyzji o odroczeniu 
lub rozłożeniu . na raty należności. 

§ 2. 1 Kwota wymieniona w § l ust. 1 pkt I jako gra
nica uprawmen kierowników inspektoratów powiatowych 
(miejskich) w zakresie odraczania, rozkładania na raty i uma
rzania składek obejmuje ogólną sumę należności przypadają
cych od jeqnego płatnika z tytułu wszystkich rodzajów obo
wiązkowych ubezpiecze'ń oraz za wszystkie lata - z wylą
czeniem odsetek lub dodatków za zwłokę. 

2. Granica uprawnień wymieniona ' w § l ust. 1 pkt t 
nie może być przekraczana wskutek wydawania decY"zji obej
mujących kaźdorazowo tylko częś~ ogólnej sumy na'leżności. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: T. Dietrich . 
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ROZPOiłZĄDZENJE MINISTRA ZEGLUGl I GOSPODARKI WODNEJ 

z dnia 31 sierpni:~ 1957 r. 

w sprawie ustalel:1ia pasa nadbrzeżnego. 

Na p.odstawie aLt. 6 ust. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1956 r. 
o ter.enowych org.anach administracji mo~skiej (Dz. U. Nr 6, 

. poz. 35) za rządza· s·ię·, co n·astępuje: 

l· § 1. 1. Pas nadbrzeżny biegnie wzdłuż wybrzeża mor
skiego oraz wzdh:tż brzegów Zalewu Szczecińsldego i Zalewu 
Wiślanego. 

2. Do pasa narl'brz.eżnege włącza się równieź odcinki 
wybrzeża morskie'go, położ'One w. za-sięg'u' miast nadmorsk.ich,. 
uzdrowisk i innych miejscQwości - wr.az z zapleczem tere
nu, niezbędńym do wykonywania, ro.bót · zabe-zpieezających 
brzeg. 

§ 2. Pas· nadbrzeżny s-kłada s-ię z pasa te€hnicznego oraz 
pasa ochronnego lub stos'Ownie do potrzeb lokalnych tylko 
z pasa techn-icznego. 

§ 3. 1. Pas techniczny stanowi stref~ bezpośredniego 
zagrożenia terenów j- obiektów prze? żywioł morza i S(uźy 
do wykonywania na nim odpowiednich rO~Jót zabezpieczają

cych (budowle hydrotechniczne j ochronne wały wydmowe). 

2. Pas techniczny obejmuje: 
1) - na brzegach wydmowych: 

a) p.lażę (tzw. przedwydmę). 
b) ochronny wał wydmowy przyl'pgający do plaży, 
c) pas terenu położony za ochronnym wałem wydmo

wym - o szerokoścL zależnej od. lokalnych. po
trzeb; 

2}- na brzegach urwistych (klifowych) pas terenu od 
linii brz:egowej do podnóża sroku, a w konię,cznych 
przypadkach także slok urwiska (klifu) i pas terena 


