- . "41 ' ~ : '..
. , poz;, l30i3f ·
----------------------------~-------------- --------------------------~--~--~~-=~~

"

,

,

-

~ .... -~

<.

narodowej uchyla decyzję o przymusowym zbyciu ' działki,
a ubiegający się (o nabycie ponosi wszystkie kosztY' postępo
wlnia administracyjnego 'w tej sprawie,
Przepisy koń~owe.
Art. 17. 1. Grunty ' zbyte w trybie przepisów . o przymu- .
Art. 2J.1.0soba . zbywająca grunty w trybie art. 13
sowym zbyCiu przechodzą na nabywcę wolne od obciążeń.
jest
wolna od obciążeń podatkowych z tytułu zbycia .
2. Jeżeli nieruchomość; w . skład której wchodziły przy2.
' Opłaty sądowe od wniosków o wpisy do ksiąg ,:\\riemusowo zbyte grunty, jest obciążona na rzecz osób trzecich
prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wleczystej lub czystych · lub ",o , złożeniu dokumentów w sprawach nabyci4 :
w zbimze . Qt,kumpntów, wypłata do rąk osoby ,uprawnioneJ działki w trybIe art. 13 obciążają nabywcę;
. mói~ nastąpić ' tylko po pliedstaw:eniu przez ~ią , dowodu;
Art. ,24. 1. Do , czasu wyznaczenia :" tęrenów " budowla- .'
że osoby, którym. te prawa przysługują, wyrażają zgodę n" . nych w trybie przewidz,i anym w niniejszej ' ustawie budownic- ,
wypłatę; vi braku zgody należność · za zbyte ' grunty składa
two, o którym I{lowa wart 1, może być reaJi~-owane ża zgodą·
się, do depozytu S'ldu p.owiatbwego ' właściwego ze wzglę<! il powiatoweg.o organu do spraw pl~nowania przęstrzennego:
, .na położenie nlerucho,mości w celu podziału silmy należności
1) jako uzupełniające budownictwo w · islnieJących · juz zapon~ iędzy uP!aw~ionYch. Podział ,?dbywa się według przepi~
grodach wiejski,ch,
__
",sew () .podzial{! sumy uzyskanej przez egzekucję .
.' "
2) na działkach stanowiącycQ enklawy 'w istniejącej JUZ
,3." Należność . za przymuso't'(ozbyte ,grunty n:l!~fy ;lo±Yt
skupion~j 'zabud'o wie wiejskiej ' bądżn1l . dział, kach , przyrównież do ,depozytu sądowego, jeżeli. oS,oba uprllV(lłiona odległych do takiej , zabudowy"
'
.
'
m.3 wia przyjęcia pieniędzy lub wypłata .należności natraUa
3)ńa ' lnnych' terenach riadayącychsię pod nową zabud(}wę
na ,inne przeszkody.
w ,przypadkach, gdy szybkie wyznaczenie terenów h\h
, ,Art. 18. 1. Wprowadzenie w pośiadanie nal)ywcy , przydowlanyćh napotyka na trudności, a ' wżględy . gospodMcze ,
m,u sowo wykupiOliych gruntów , przez właściwy do spraw
nie pozwalają na odroczenie budowy; .pozwoleniena DUrolnych organ prezydium ' powiatowej rady narodowej n1ł
dowę na takich ,terenach nie ' może jednak, - stanowić
stp,puje po uiszczen ~u należności za te grunty w sposób JprzeprzeszkOdy w póżniejszej planowejzabudówie wsi.
widziany wart. 16 ust. 2 lub art. 17.
2, Rada Ministrów wyda wytyczne 'w sprawie określa
2. Ostateczna decyzja o przymusowym zbyciu z dowonia terenów nadających się pod zabudowę (list. 1 pkt 3) :id
dE'm ; wpłaty . ceny wykupu stanowi podstawę do ujawnienia
obszarze całego kraju lub na jego części; vi wytyczny~h tych
prawa własności w księdze wieczystej lub w zl>iorze doku- inoże w ' szczególriości określić tereny, na których wznos zementów.
,
nie nowej zabudowy w przypadkach przewidzianych . w ust l
Art. ' 19. Rada Ministrów określi w drodze' rozp::Jrządz~nia
jest .\l1edozwolo'ne.
. ' ,
zasady ustalenia cen za grunty podlegając'e przypllisowemu
,
3. Po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 'pozwolezbyciu.
nia na budowę, której realizacja nie została jeszcze rozpoczę
Art. 20. 1. Osoba, która nabyła działkę budowlaną na ta, wymagają ' dla ich dalszej ważnoś.ci potwierdzenia przez
podstawie a~t. 13, obowiązana jest w ciągu dwóch lat rozpoorgan właściwy do spraw planowania ,przestrzennego pre-cząć bUdow ,ę na tej działce.
zydium powiatowej rady ' narodowej~ Nie , można odmówić '1)6" "
2. ,W przypadku nie rozpoczęcia budowy . w terminie
twierdzenia, o ile zachodzą warunki przewidziane w ust. 1.
określonym w ust. 1 mOże być orzeczone w trybie art. 13
Art. 25. Przepisów ustawy o przymu-sie zbycia działek
przymusowe zbycIe tej dz fałki na rzecz innej osoby posiadabudowlanych niestoslije się , do gruntów stanowią~ych włtłsjącej uprawnienia stosownie do ' art. ' 14.
ność Państwa.
~
.. ' .
Art. 21. 1. Działka nabyta w trybie arf. 13 moze ' Być
Art. 26. Objęcie nieruchomości uchwałą () wyznaczeniu
zbyta przed jej z.abudową wyłącznie osobie określonej wart.
terenów budowlanych nie s,tanowi p~zeszkody do wywłasz
14, za zgodą właściwego 'do spraw rolnych organu prezydium
czenia tych nieruchomości na podstawie ustawy z dnia .
powiatowej. rady narodowej.
12 marca 1958 r. o zasadcrt:h i trybie wywłaszczania nierucho2. Cena zbycia działki nie może przekraczać ceny ustamości
(Dz. U. z 1958 r. Nr '17, poz. 70 i z 1961 r. Nr 5, poz. 32).
lonej w orzeczeniu o przymusowym zbyc iu z uwzglęJnie
niem wzrostu' wartości z powodu poczynionych nakładów '
Art. 21. Ustawa wchodzi. w życie po ,upływie trzech
inwe~tycyjnych.
·
'
m i esięcy od dnia ogłoszenia.
Art. 22. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia
zasady ' ,pokrywania kosztów postępowania przewidzianego Przewodniczący Rądy Państwa: A. Zawadzki
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki ·---."r·.
W ustawie niniejszej.
, . ''''; ~'' '' I
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USTAW~

z dnia 31 stycznia 1961 r.
,v_~'J:

:~,

o dozorze technicznym.
Art. l. f. U stanawia się d0zór techniczny nad:

kotłami parcwymi i wodnymi,
2) stałymi ' t przenośnymi zbiornikami ciśnieniowymi,
3) wytwornici'mi acetylenowymi"
4) dźwignicami,

"1)

zwanymi w dalszych przepisach ustawy , '),\ ur.~!ldzenlami tech..
nicznymi'".
2. Rada Ministrów
porządzenia . ródzaje

.określi

urządzeń

dozorowi ,technicznemu.,

szczegółowo w ,drodze roz-'
technicznych, podlegającycn: '
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3. Ra'd a MinistIó,w moiew drodze rozporządzenią poddać przepisom niniejszej ustilwy unqdzeniB techniczne nie

,

.1.:

"l

Art. 11'• . Kto · 7a.ienacłołOlla~1'1ze,t5,brd tłrzą<Daia
tKblliic'Zllego. ooowiącuJl.y ,}es" UŻyYlifC it& to zgCldęOf.~ .
dozor.u technicz.nego.
.
Art./ 11 . . O ,.żdej awarii, Biebezpie~ny~ . tmkod1ełdu.
ur:l4łfb.enia techniczaetJo OlU o . D~"z~ęśłiwym wl'piHl'ftn

wymienione w ust. l.
/krł. 2. Przepisy ustawy nie dotycz~ urządzeń technicznych:
l) posiadających szczególne znaczenie dla ' obr~nnośd 1wiiłzaaym, 'l eks.p}f)ata~ią ', urządzenta uiyUkó'Ńnik Obel,Wią
zany jest , zawiadOO1ł€: DiezwłQ(:mie właściwy orgaIl. dnzcm
Pafts,t wa,
"
'.. .' ,
"
,.
2i, wad którymi są prowild:wne prace nauk().wo-botttawCJe technit:2llł!gil.
w zakresie icb kOBstrukcJi lub sposObU wykvniłDia,
Art. (,1. ,I. Za czynlHlści organów ,. dO'Zon},. technicznego
3) w układAch gÓIł.linych ~ wyjątkiem kotUJw · i ~Diorni ponie-ritne ~d... opłaty w wysokości ustalonej w . trybie pneków ciśnieniowych.
plsów o ustalaniu cen; opłat i stawek t~ryfowych.
Alt.. 3. 1. pozór te«;hnkzny Ilad uf1qdzenianu technicz:2'. Nalei.nośd, przypadające oI:ganom dozoru' techllii:7!- ' ,
_YE obejmuje:
.
neyo 'z a ich czyn,ności, podlegają ściągnięciu w trybie eg'Ze- '
Ił przepiowadzanie rejeshac}i i odbioru technicznego urżą
kucji administracyjnej świadczeń p~ęnrężny('h.
czeń technicznych przed ich dopusl.czeniern do ruchu
, Art 13. 1. Przepisy o budowie i ' eksploatacji urządu4
ilIU dopuszczanie u rządzeń technkznych do ruchu,
technicznycb OH1Z wykonywaniu dozoru technicznego, Rad
, l} wykonywanie okresowych l nadzwyczajnych badań ,tymi. urzą:lzeniami,z wyjątkiem unąd-zeń,
których mowil'
urządzeń - technicznych,
w ust. 2 i 3 niniejszego ar~kułu, wydaje w drodze tozpo'rzą:
l) .wstrzymywanie 'ruchu urządzeń technieznych w przy- dzenia Minister Górnictwa i ·Energetyki.
'
pa.dku nieprzestrżegania przepisów lub ~grvżenia bet- ,
2. Przepisy 0 - eksploata.cji kbtłówparowózowych r kótłów
, > pieczenstwa życia i zdrowia ludzkiego;
"
usfawionych w wagonadv kófejowydl, jak równ rez-. przepi sy
.(1 sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących urządzenia:
f) wykonywaniu dozom technicznego nad tymi urzą<tlenfami
tec.h niczne,
które są eksploatowane
SJ udzielanie ze7:wolen na dokonywanie spawania urządzeń technicznymi, z wyjątkiem diw igó
przeJ przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe, przez , pmltechnicznych,
ległe ' Ministrowi Komunikacji przedsiębiorstwa ' stanuw rące
fiJ nadzór i kontrolę nad prz'estr:i::eganiem pfZer>IS&W usta
zaplecze techniczne kOJe-ł' i przez pnedsi~bi!)rstwa róbóf k€)wy przez użytkowników urxądzen technicznych.
lejowych - wydaje Minister K'omunikacji ' wporozumifmiu
2. W zależności od rodza ju urządzerl technicznych dozór
z M inistrem. Gómićtv.:a i ,Energetyfd . '
'
,lech-niczny nad tymi urządz. eniami może być stały,lj. wy- '
3. Przepisy obudowie i eksploatacji dżwignic , portó~
ltonywany w pelnym rozmiarze określonYm w ust.. l, lub
w.Ych, urządzeń technicznych na morsk ich jednostkach. "pły
ognniczony .90 niektórych czynności określonych w ust. 1.
wających, urządzeń technicznych z wyjątkiem kotłów paf(J~/
3. Rada:' Ministrowokreśli siczegółowo w drodze rozpo. wyi::h i wodn-ych na statkach rzecznych oraz przepisy o wyrządzenia zakres dozoru technicznego' ą'ad poszczególnymi
konywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeńiami wyurządzeniami techniq;nymi.
daje Minister Zegl ugj w porozurnienitL.z Ministrem Gótnictwa
, Art.. 4. 1. Organa.m i dozoru technicznego są: Urząd 00i Ene rgetykL
zmu Technicz,n ego, "podległe temu Urządowi. jednostki tere4. Przepi;sy o , budowie i eksploatacji urządzeń ,techni<::z.Jl.C)we oraz inne organy określone przez Radę Ministrów.
nych podd!lnych dOlorowi le,c h,n i.cz.nemu na podstawie art, t
. 2. Vrząd Dozoru Technicznego podlega Ministrowi Gór~
ust. 3 ,oraz o wykonywaniu tego dOZOIU 'wydaje Mii\i:s.t er
nictwa . i Energetyki.
GÓIFlidwa i Energetyki w porozumieniu z właściwymi; mi~
3. Rada Mirtistrów ,okreśHszczegółowo w drodze rOz.nistrami.
.
ponądzenia organy dozoru technicznego, ich organ izację, pod'~
5. P'rzepisy, o któIychmowa w usL 1-4, mogą określ~.
pOIZądkowanie oraz z,akresdziałania przy zapew:nieniu , tym
' jakim kwalifikacjom powinny odpowiadać ' osoby mająca
organom niezależności ich deeyzji ..w sp'rawacb objl';.tych do- obsługiwać, konserwować lub naptawiać urządzenia tech~
J~Hem technicznym.
'
.
nlczne.
Art. 5. Urządzenia techniczne powinny być budowane
)l. Przepisy, o któ.rych mowa 'w ust. 1-4,. powinny był
j użytkowane w sposób zapewniający bezpieczeństw'o ruchu
zgodne z obowią1.ującymi normami państwowym i.
tych urządzeń i bezpieczeństwo dla otoczenia.
Art. 14. Kto będąc zobowiązany do zgłoszenfit urzalIze~
Art. 6. Spawanie un.ądJe.ń technicznych może być wyko- n-ia technicznego. do rejestracji i ouó-ioru technicznego przez,
nywane tylko prżez zaklady lub osoby uprawnione do te.g o · organ dO'Zorn technicznego n;e dopełnia tego ob'owiązku hrb,
dopuszcza do użytkowania takiego urządTen iił ber uzys'k ani'il
p'rzez organy dozoru technicznego.
'
decyzji o dopuszczeniu go do ruch,u przez organ dozoru techArt. 7. Urządzenia techniczne mogą być użytkowane tylnicznego,
ko na podstawie decyzji o dopusżczeniu ich ' do ruchu, wypodlega karze aresztu 00 jednego roku lub
danej przez organy , do~oru techni~znego.
karze grzywny w wysokości do 20.000 złotych.
Art. 8. 1. Kto zamierza użytkować urządzenid techniczArt. tS. Kto dopuszcza do użytkowania urządzenia terh- ..
ne podlegające .rejestracji i odbiorowi techuicznemu, obowią
nicznego wbrew zi!kazowi organu dozoru technicznego lub,' '.
zany jest zgłosić te urządt enia do rejestracji wr,az z ich
ktOo dokonuje ' przeróbek urządzenia technicznego bez zgody
dokumentacją techniczną i przedstawić je do odbicru ' tech- '
orga.nu, dozoru techń:icznego,
'
nkznegó właściwemu organowi dozoru t'echnicznego.
podlega
karZ}:!
aresztu
do
lat
.dwóch
lub
karze
grzywny
2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia terw wysokości do 50,000 złotych.
miny zgłoszenia do rejestracji i odbioru technicz.a ego tych
Art. 16. . L 'Kto ' nie wykonuje obowiązku zawiadómfeni.
uŻ'ytkowiitllych urządzeń tec.hnicznych, k'tóre nie były zgło- '
none do rejestJacii . ~' odb-~OI:u \e{:bnkJlleg0 dO' dniit wejścia ' organu dozoru technicznego () awarii lub niebezpiecznym
uszkodzeniu ufząd'zenia ' technicznego łub o nieszczęśliwym
w życie ustawy. ' .
.
wypadku związapym z ekspłQiłłacją ur2ąd!'eo:t<t techDja~.
ArL 9:. Kto użytkuje Ufządzeni:e tecRnkme pOdlegające .
pQdJega karze' tp:ZYW»r w· wysoh5t:i oo.f. 500 zł!)łydl.
;stałemu ~:wwwi technicznemtt" ob,owiązany . jest prz.ygctc~ , .
i Orzekańie wsprawacb df~Sf.o.nydt ~ U!tt '1 IIllstępuje
.. w .iIĆ to l1uąchenip do. badan tlbes.o wych i nadzwyczajnycb
w ' try bie przepisów o QIzeczaict wie- lutfnliJ' il4DliD:iSłraiJ"J_.,..
tar·t. 3 ust. 1 p,kt2,.
.
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Poz. 3t i 32
r\rł. 17. 1. . Traci}" moc: .
1) . ustawa z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami
parowymi (Dz. U. i 1921 r. Nr 50" poz. 303· i Nr 108, po~.
786 oraz z 1950 r. Nr 49, poz. 4(0),
2) ustawa z dnia 24 marca '1933 r.: o nadzo~ze nad zbior· nikami !l0d ciśnieniem (Dz. U. z 1933 i". Nr 28, pG-z. 234
i- z 1950 r. Nr 49, poz. 440),
J) . dekret z dnia 26 pazdżie.rnika. 19:50 · r. o Urzędz i-e Dozoru
Techniczneg-o (Dz. U. z1950 ' r : Nr 49, poz. 440 i z 19S3 r.
Nt 29; :jJoz: 1l3)~

,
.

2. Do czasu. wyda:n ia przeplsow wykonawczych na podstawie. niniejszej ustawy zachowują moc przep·i:.y dotychcZdsowe jeżeli nie są spfZ'eczne z przepisa~li' niniejsze j ustawy.
l

Art. 18. Ustawa wchodzi w
od dnia ogłoszenid.

życie

Przewodniczący.· Rady Państwa:

A. Zawadzki

Sekretarz Rady

z

o zmianie. ust.wy z ui41 t2

łBiUC~

dniił

1!t58 r. o

&....dacłłł

zmiany:
l) w· art.. 3dod.aje- ' ·się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Na ®iWlarze , młd-sta, osiedla' lu!>gromddy mGż-e,, :być
J'ówniej;' wywłaszczona 'nieruchomość ' lub- kompleks.'" n ie- '
ruchomości z przeznaczeniem ' dla organizacji spółdziel· czej i dla organizacji kółek rolniczych, o ile to jest
u~'sadnione
interesem społecznym lub państwowym.
O wywłaszczenie d la tych organiza<:ji może ubiegać się
· właściwy organ administracji prezydium wojewódzkiej
luo powiatowej (miejskiej) rady narodowej na wniosek
właściwej statutowo wojewódzkiej lub centralnej -organ izacji ' spółdzielczej, a na potrzeby organizacji kółe\(.
rolniczyell - na wniosek wojewódzkiego związku kółek
. . rolniczych.";
2) w art. 5 dodaje się ust. la w brzmieniu: .
.
.,t a.
Jeżeli wywlasz<:zeniu podlega częśćqruntu w
tn-i eśc,ie iub .osiedlu, a pozostała część wynosi mniej ' niż
powierzchnia ' działki normatywnej przyjętejwdan,ej
'·.:miejscowości . na , blldowę domu jednorodzinne.g o, ubieg:ii>,.j.ącysię o ' wywłaszczenie obowiązany jest objąćwnio
skiem Q wywlaszczenie cały g,runt.";
3ł" . w art. 6:
a} ust. ł . otrzymuje brzmienie:
"L Ubiegający się o wywłaszczenie obowiązany jest
przed wszczęciem pGstępowania wywłasz-::zeniowegG '
wystąpić do wlaścicielao dobrowolne > odstąpienie
nieruchomości i' w · razie por.ozumienia zawrzeć z' 'ui,m:· .
w ' formie prawem przepisanej umowę nabycia nieruchomości za ceaę nie wyższą od ustalonej według ·z a.sad odszkodowania przewi.dzianych w niniejszej ustawie lu.b umowę zamiany nieruchomości według , zasad
tej ustawy .. Umowa taka może być zawarta ró~nie1: ,
w razie porozumienia stron w toku ' postępowania wy·właszczeniowego. Ustalenie ceny kupna nieruchomośCi:
następuje w opaociu o opinię biegłych z listy prezydium wojewódzk.iej ra:dynarodawej:W przYpadklł.
zawierania umowy- zamiany przez . przedsięb iorstwa
, państwowe wymagana jest zgoda właściwego ministra, ..
.. któcelnll podlega przedsiębiorstwo, CI w stosunku d(),
przedsiębiorstwa .podleg,łego prezypium wojewódzkiej
rady narodowej - -zgoda teąo prezyc,Hum. Minister. ·
wyraża zgodę po porozumieniu . z prezydium wojewódzkiej .r ady narodowej.",
h} dctdaje .s i ę ust. l a · i Ib w brzmienilf:
,. ta . Cena kupna płatna jest:
l) :r;a nieruchomość stanowiącą gospodarstwo rolne; ·
hodowlane lub oqrodn.kze do wysokości 5(}.000 zł
w cią9:1111ajpóiniej .trzech. mi~sięcy o;t1aty za-

-:.

J . Ilolooe<.:ki .

'.,

···

.;

..

~

31 stycznia .19&1 -r.

Art. . ł. W . ustawie z . dnia 12 marca 1958 r. o- zasadach
i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr II, poz. ]Oł
W-łtf.GWa~:Ila' się ' n;ash~p,ujące

m i esięcy
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Państwa :

po uplywie 3

tryWe

wywł.szcRnUl llierudlOMOŚCL

warcia umowy; nadwyżka 'ponad · tę kwotę płat'la'

jest- w oproc~ntowa~ycb rata-t::R kwartalnych w cią
gu d<Jlszych dwóch lat. . Nadwyżka nie przekraczająca kwoty 50,000 zł płatna jest w opro:cent e-wanych r,atach ' .kw·artaln·yen ·w ciągu . jednego mk\ł,
2}' za · inną nieruchomość ' ~ do ' wysokO ŚCI 50.000 ił
w terminie. wskiuanym w pk.t l; nadwyżka: ponad
tę kwotę platna jest
równych ratach rocznych ,
nie przekrac7;ających 50,000 zł.
Ib. Przepisy art. 12 ust. 3 IQają od-powiednie zas-to- .
sowanie do wypłaty ceny kupna nieruchomośd . ";
4) w . art. .6:
a) w ust. 5 dodaje się na ' końcu zdanie: "Odszkodowanie za budowle w gospodarstwach rolnych,. na.by.te -oo·;,
Paiłstwa po dn iu 9 maja 1945 L, powinno odpewiadać
warŁGści całości . lub części tych budowli: faktycznie
zajmowanych i niezbędnych. według oceny organu
administracji rolnej preżydium właściwej powiatowej
rady narodowej do .racjonalnego, prowadzenia - dane, go gospodiłfstwa,",
b} ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,,6. Odszkodowanie za grunt w mH~SCle lub osiedlu '
określa się według następujących zasad:
1) jeżeli wywłaszczeniu podlega całość gruntu ·w mieś-' ,:
cie lub ośiedlu, odszkodowanie ustala się: '
a) :za obszar :równy działce normatywnej przyjętej
w danej miejscow\1Ś.ci i ·strefie na , wybudowa.~
nie domu jednorodzinnego 'wolno stojącego w
wysokości 5-10% kos2:tó:w· wybudowania domu
. jednorodzinn.ego pięeioizbowego; w zależnośc-l
od rodzaju miasta ' (osiedla) · i , położenia g,runtu, .
bl dla pozostałego obszaru "- jak za grunt rolny
klasy I w strefie. miejskiej w okręgu I,
2) jężeli wywłaszczeniu podlega całość gruntu, ktprego powierzchnia jest mniejsza od najmniejszej dopuszczalnej powierzchni działki ' pod budowę domu,
jednorodzinnego, odszkodowanie- ustala się ' p.r opor cJo~i;lJnje do wartości d.ziałki normatywnej,
3) jeżeli wywła~GZeniu podlega część gruilt..!, a pozoslała część. >:wynosi nie mniej niż powierzchn-i-a
działki n-oTmatywnej p-qyjętej wdanej miejscowości. na budowę domu jednorodzinnego wolno.
stojącego, odszkodowariieobIieza. , się jak za , ~runt
rol{lY klasy I w strefie miejskiejokręgll L",
e) ust. 7· skreśla się,
.
.
d) pa ust. 6 d{ldaje się nowy ust. 6a w brzmieniu: '.
,,6a. Jeżeli nastąplło jl!Ż poprzednio przejęcie na
własność Państwa Irez c()dszkodowafti~ części -tej samej nieruchomości teyQsamego wlilścldelana te
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