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--r::tni.eoołk ', U.staw Nr '.29 .~ 

. - , 
. '~, ·.diaPObofOwychprzeznaeIollythd00rlbycia ,~a'sadni:czej 

''5łuż;by wojs'kóweJ ;- '3. 'dni€lłrprz~fl'naC1;en'ia 'ich "d'04::ej 
,sJiIiby, '. . 

.+) dlażolni.erozy :od·b'Ywaj.ący.ehza·sad'nic~ą 'Słtlżbę , iWoJsko~ 
w-ą iW . ki'licu okresach - ,z 'dniemzwotnien'ia , ;z jednoslcki 
wojskowej '1ro oClbyC'iu 'kazd.ego ('J'krt)su tęj 'Sh:j.żby, 

, ~) dla żołnierzy odbywaj-ących zasadniczą 'SIJtli'bE:: wojsK.0-
Wg 'w 'systerriioe ob~ony terytO'rialnej - z -clniem. Hizpo-

. 'Częda odbyw·ania 'tej służby, . 
,~dJa żoini'erzy ' r!€zerwy 'i:studentów'Szk(>ł wyższych oraz 

łwu'j.el prze'l'li'es'ionych do. r'ezerw')' '- fZ -clar.em doręcze
nia im ' kiłity ' p'owołaniado ' od'byda ćwicz:eti woj,skowych 
:(:pr.ze'~ikole~'ia 'w·ojslwwego~. 

2. ' Fakt 1 ':dat~ prieinaczenia do oąpycia , zasadniczej 
,5ł.u~by wojslwwej ·(Ust. 1 pkt :1) , .i.w,olni·eni'a :z jedilOStki wo'j
skowej (u.st. 1 .pkt . 2) oraz r.ozp~c,zęcia słułby wojs'kowej w . 
systemie..- obrony terytoriahiej (liSt. 1 pkt ~) stwierdza wpis 
w ,ksiązeczcewojskowej. " ~.; ' ." I 

. .§ ,3. 1. ,Zezw.olenia lila wYia;z.d za .gr.ani.cę ;udziela oso
,bom określonym w § 2 ust. 1 .pkt 1-3' w.ojsk.owy komendant 
Tej6nowy właściwy ze wzg~du na iCh młejsc.e .. po:by.t u stałe 
go (zamieszkania) lub pobytu czaso\vego trwającego ponad 
,'). ' nl-ie'Si~c€,a f)SDl.~om o,kreślDN ym w ,§ .2 ust. ,l pkt , .4 -
WO~S,j{QiWy :k.o~Jidant r.e'jonowy> który _.wydal imkart.ę ,.po
woł.ania. 

2. Zezwolenie na wyjazd za granicę wydaje się zail)te
Ie S;0wajjl"!,Il'l na p1śmte . . Zez·w,oJ,ente 10 powinno :ok r.e-śla,ć w 
szczególności (mię, nazwisko, datę i miej~ce urodzenia za!I}
t'er'esowanego, miejsce jego zamieszkania oraz termin waż
nośd zezwolenia. 

3. O wydaniu zezwolenia żołnierzowi odbywającemu 

zasadniczą służbę WOjskową w systemie obrony teiytorialne j 
w ojskowy komendant rejonowy zawiadamia niezwłoczn ie 

właściwego dowódcę jednostki wojskowej. 
§ 4.\, 1. " W celu uzyskania zezwolenia ria wyjazd za gra, 

'nicę osoby określone, "w § , 1 obowiązane są przed wystąpie
niem do w,iaś,ciwegooI{JlInu a!lminjstr4.cjj p.aó.stwowęj . z wnio
likiem . . o ·~wyo.anie ·paszportU'. (wkła(}ki .paszporto}v.e j do do, . , ' 

.'. ,.,e ·o 

• ... • c 

wodu l()s.o eisteg·oj iz~rł0:s,i6fSi~ ,:i!ł'@w~'Ściweg() -wo jS1wweg6 i'ko-
~endil'flt-arej'0ifl1}Wego !- 'w-o;Sk'OWYffl " dokl'łffi€!'ltem :oso:bIst.yl'll. 
l ikIl'Tt~ · po-w0łafli:a. . , 

2. Przepis us't . l stosuje się również do o-s:ób, kt-óre w 
chwili pows(ani'a 0-bowi-ązkJ:l ttzy'Sk-ania, z-ez"ivolenia ' 'na ' wy
jazd ,za · g-rilrlicę ,pos'ia'l'liljąjtlż ·pas'zport · (iWkła)dk~ pa'S'l'{}0'f>tOWą 
de dtlwoou 'O's,obisteg-o ) 'ałbO zgłc,xsHy ·wnj.05>€k, :0 ' jego wy-
ca:nie. .o;. 

§:5. O,b,owią<.-ek .uzyskinia ,z.ezwolenia _na wyjazd liJ 

granicę nie dotyczy osób 'wymienionych , w :§ ł:' 
1) prz.ekr,~,cz..aj.ą.cycb gr.anic~ , na "podstawie pr.zepus.tek wy_ c 

danycb w małym ruchu ,gran-icznYlill ,.alb.o J1~.po.dstjl :wie 

,pI1le.puslek turysty.cznYch Jub kar! pływań morski.c'h,. 
2) ,wyjeż.diają,cych slal;.e ,sluitbowo ' ',ul§XanicJi w ' zwi;qzku 

z wykonywaniem obowiązków służbowycll w 's ł użbie 
'l'lKhu że,gługiwo,clnej lub pow~etrxJre j 'alł3o ,k~~ł1'uliika
cji lił'G.0woej. 

:§. ;łj'. Przepisów ro.zpor;:z.,ądreni,a nJe '.sto§uj.e .s.~ równ-j,e.ż 
GO osób, które wyjeżdżają za granicę na pobyt , stały. Os.Q~ 

hom .tym v.mJskowy "koJUendant rej.onowy wydaje zaświad
czenie o ich stos.unkudo po,\vsz.echnego obot-viSlzku woj-sk,o
w,e,go. Kartę .powoŁanJa..-osoby te zwr.acaj,ą wojskowemu ko, 
mendantowi reJ.onawemu. .-

.'J§ 'ł. SiP os.ób p,os'tępO'Wtł:lM .. z ,wojskowymi ' dołmFi'L€1il1ł:a~Jli' 

@:somsiymi ,oi>ób w'!{jeŻid'Ż.ająe'Y'ch z.a ,granict: 'Ił'ormają p:r~e

pf,sy w "sj!"fawie W'o3.sko,v~.ch .c;l,óKll1'.nnentó;w ,.. o,so:b hs-tych , 

§8. Traci moc rozporząd zenie Ministra Obrony Nard
dowej :z dnia . .:4 m<l1'ca' 19'60 L 'W spf·aW4e .wyuawania ' .e:ez, wo
leń ' na wyjazd z,a g-ranicę :p090rowym pr,z'€ zn acz on ym do ' od
bycia za5ao1'l-ic vej-służby wojskowej ' 01:a·z osobom 13owG:ła~ 
nym do odbycia ćwiczeń wojs.kowych (przeszkoleni'a woj
skowego) (Dz. U. Nr 16, poz. 92). 

§ 9. Rozporządzenie . wchodzi w \ życ:;ie z ,dniem ' O§IOi

szenia. 

17.2 

'ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 'SPlłAWIEDLlWtlSCI 
" 

z dnia 24 czerw.ca 19ó4 r. 

w .ęprawie o.płatza niektóre cJLynnośsi notariaIue 'iw ... pUl wie , ułg ,~ ,ąpłataeb ~~ycb. 

.. łrS{a ·;poostawreart. :9 § ;2 ,usta.wy .z. Jin,ia25 maja 1951 r:
Ptawo o notariacie (Dz. U, "z 1963 r. Nr 19" p.oz. 106), art. 11 
§ 3 ustawy z dnia 28 maja 19'57 r. o sprz-edaży p(zez Pań
.s1~.()oomórW mieszkalnych :i oziałek .btidowl.a.nych {Dz. U. 
Nr 31, poz. 132) i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 30 grudnia 
1!')50 . r. - Przepisy . o .. kosztach sąd'owych w sprawach cy
wilnych (Dz. U" 'z Y}6ł r . Nr .tO,pa.z . . 57, Nr 32, '-poz. 159 
i z 1962 r. Nr 10, poz. 4fH ZiI'Ix,ądza si.ę, co rulstę.puje : 

.§ 1. 1. .za czynności notarialne dokonywane w zw.iąz
ku ,ze ' SiJr,zeda2;ą ,·nl€Hł.chom.ości ~p.@.ds;t:awie · ustaw,y ~z rlTIła , 
28 maja 1957 r. o sprzeda.ży prz.ezP~ństwo domów mieszk,al~ 
nych i dzi.ałek bllldow.lanych tD,Z;. U,. Nr 31 , poz. 132) ·p.obiera 

~. s,ię ~low~'.opła t y 's{Gsilnk.()w~ j, {)kr~śloR.ej w DOzporz.ą.dzellł u 
Minist.a Spri;lwi:edliwości z . .dnia 24 ,gwdnia 1951 r. ':eJ ·OpJ..l 
lac·h za ' dokonanie : c;zynriośc( notariaJnyc"h (Dz. "U. Nr '65, 
poz. 450 i 2. t9?S r. ~r 13, ,poz. 55). ' 

,2. JWllilsże ,;LJj "~p'orzt!.tłz,enj,.e .,akfu "n(){raz;wtne§,o, :..któ.neg.o 
tl'etc~ des·t :'sp,rzedp'Ż.pf.il8Z Pi<ll,slwo na rzeczsp.ółd.zieln'i mi:e
s7.ikanio~'{,ej (łokalor.ski..ej) -domu ~lieszk,tllnego .w[[az z 'llst:il1'lO
wieniem prawa wieczystego użytkowj(J{lii;a ' . g H lll{U, n:tl l,kt0~ 

l'ym {10m z.ostilł pobud()wany ~ pobier,asię stalą ,Opłalę w 
wysokości 1000 zł. 

i'§- 2. Za sporządzenie 'aktu nota Pi'iiln1ego, którego treśc ią , 
jest ·!lrzenie.sienie przez s peltizielcze zrzeszenie budowy !lo
mów / 3ednoro:dzfnnych nll- czł'oników zI'leszenia prawa 'wła
snośd wybudowanego domu oraz prawa własności lub pra
wa wieczystego użyti:o_wania gruntu zajętego pód 'budowę 

(art. 1,57 ustawy ,ż dnia 17 'lutego 1961 r. ' o spółdZ Ielniach 
i ich .związkach - Dz. V. Nr 12, poz. (1), pobiera się jedną 

czwartą opIaty stosunkowej:: ' , ' , . ' " 

'§ 3. -Za 's porzą'd:reniea'ktu 'IT'otariall'le-g'o 'Zwrązane-g'O. ~-r(e, 

ł1oljzacji(przepisów art. 153 ustawy Q $pój1lz.i'elniach i ich 

\ 



,-
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Dzien_nik Ustaw Nr 26· '" 3QO - i ~17l . 
------------------~~--------~--~--------~--~------~--. ~~~--~~~~--~--~----------~ _. I ," . ",.," 
związka ch w odnie~'ieniu do po s~czególnego domu jednorp- dynków na tal<,ich ferena'ch, 'śtanowiący~h odrębne niem-
ązinnego lub lokalu v! małym domu mieszkalnym oraż w chomości, oraz w sprawie opłat sąd'owych od w>uiosku o ,wi~fs : 
odnie~ ieniu do gruntu. na którym dom zostal pobudowany, wieczystego użytkowania i własnoŚci budynku (Dz. 'U~ Nr 29, .-
pobiera sięopłat1 stałą",wwysokości 300 zł. poz. 134) w § 14 wprowadza_ się następując e zm-iany: , 

§ 4. W okresie do dnia 31 grudnia 1966 r. opłatę stałą 1) w ust. 1 skr'eśla się trzecie zdanie ' r-ozp~czynći.jąc'e siEł ': 
w wysokości 500 zł popiera się za sporządzenie aktu nota- - od wyrazów "Od wniosku' o wpis budynk.u ... "; -. j 
rialnego zbycia lub zamiany domów mieszkalnych wraz z pra-- 2) dodaje się nowy ust.. 2 w brzmieniu: 'l 
wam.i do gruntów, ' na których domy te zostały pobudowane, ,,2: Od wniosku o wpis -prawa własności budynku sta-
jeżeli zachodzą następujące warunki: nowiącego odrębną nieruchomość, a wzniesio-llego' l 

1) stronami są spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego po ustanowieniu wieczystego użytkowania, pObiN,d l 
tego samego ' typu, się opłatę stałą w wysokości 100- zł, jeże. li wniosek ... 1 

2) zbyci e lub zamiana jest potrzebna do usprawnienia go- o dokonanie wpisu został zgłoszony ,przez: , - -l 
spodarki spółdzielf:zymi zasobami mieszkaniowymi, a po- 1) osobę, na której rzecz wystawione zostało ])OZWO-- , 

trzeba ta została stwierdzona uchwałą Zarządu Central- lenie na: użytk;owanie b~dynku, 'lup jej spadko- -l 
nego Związku ~ Spółdzielni Budownictwa Mfe szkan'iowego. ,bierców, ," , , 

" 2) członka spó"łdzielcze'go - zrzesze,tiiabudowydo ... 
§ 5. Za sporząd zenie aktu notarialnego, kf()[ego treści" _.' mów jednorodzinny,eh, nabywającego od zrzesze-' 

, j est ustanowień-ie- lub. przedłużenie prawa wieczyśte~fO _użyt- ni,a budy:nek wybudowany przez to zrzeszenii 
kowania albo przeniesienie tego' prarwa, pobiera - się, poza: (art. 157 ustawy z dnia· 17 lutego 1961 r. ·o spói~ 

, przypadkami przewidzitl'nymi W -§.§ 1-':'4, pełną ' opłatę stosun- dzielniach , i , ich związkach - Dz. U. Nr 12, ' 
' kawą . ' poz. 61)."; 

§ ,6. Od wniosków o wpis w ,księdze wieczystej prawa 3) ust. 2 otrzymuje numerację 3. 
własności lub prawa wie<:zystego użytkowania nieruch'omo

~ ści nabytych na ' podstawie ustawy o sprzedaży pr~ez Pań
stwo domów mieszkalnych i działek budowlanych pobiera 

. si ę połowę ó'płaty przewidzianej w przepisach o kosztach 
sądowych. J'eżeli jedna,k ' wniosek o dotyczy nieruchomości 
określonej w § 1 ust. 2, pobiera1 się opłatę stałą w 'wysokCl
ś c i 1000 zł. 

§ 7. W rot:porządzeniu Mi~ist];a Sprawiedliwości z dn'ią 
3 kwiętnia 1962 r. w sprawie ksiąg wieczystych dla terenów 
państwowych oqdanych w wieczyste użytkowa.nie i dla bu-

§ 8. Traci moc- rozplo{ządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 7 stycznia 1958 r. o uł-gach w opłatach notarialnych
sądowych (Dz; U. Nr 4, poz. 15). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w i-ycie z dniem ogło

szenia. 

Minister Sprawiedliwości: M. Rybickl 
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""ROlP@RZĄDZENIE MiNISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATEIUAtOW BUDOWLANYCH 

t dnia ,24 czerwca 1964 r. 

zmieniające, rozporządzenie .w spraw,ie warunków technicznych, jakim ~powinnyodpowiadać obiekty budowlane 
budownictwa P?wszechnego. 

Na podsta wie art. 5 ust. 1 i a~t. 87 ust. 1 ustawy z dnia 
31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. ,Nr 7, poz. 46) ' 
zarzą dz{l się, 'co następuje: 

c zas lub ' na określonym terenie odstępstwa 
od warunków t!,!chnicznych, określonych - w 
§ 37 ust. 1, § 42 ust. - 1, §, 52 ust. 2, ' § 54 
ust. 3, § 60 ust. l, § 62 ust. l, § 87 ust. 1 i 3, 
§ 92 ust. 1 i 2, § 93 ust. 6, § 96- oraz w § 143. § 1. Po § 147 rozporządzenia Przewodniczącego Komi

tetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 
\ 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim.. powinny 
odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego 
(Dz. U. 1. 1961 r. Nr 38, ' poz. 196, z 1962' r. Nr 46,poz. 22-5 
i Nr 53, poz. 269 oraz z 1963 r. Nr 6, poz. 37), dodaje się 

nowy § 147a w brzmieniu: 

2. Odstępstwa, o których mo~a w ust. ' l, 'nie 
mogą łagodzić wyrńag~ń higieniczno-sanitar-,: 
nych, wynikającyCh z przepisów, beżpieczeń- 'l 
~twa I . higieny pracy." . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie . z dniemogJo
szenia. 

( 

,,§ 147a. 1. Przepisy wydawane na podstawie art, 7 i 9 
ustawy z dnia' 31 stycznia 1961 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 7, poz., 46) mogą w 
stosunku do p,oszczególnych rodzajów obiek
tów budowlanych wprowadzać na oznaczony 

Minister S'udownictwa· i Przemysłu Materiałów 

Budowla,nych ; w ' z. S. Pietmsi-ewicz ' 

,..-- I 
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