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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 18 marca 1965 r. 

o zmianie rozporządzenia w sprawie zrzeszeń wlaściciell domów. 

Na podstawie art. 7'3 ustawy Z dnia 30 stycznia 1959 r. 
- Prawo lokalowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospoda-rki Komunalnej 
, ~ 'dnia 23 grudn.iil -,Hł63 T. W'$Jll'.aWl,e zrzeszen .,pryw.at1iych 
wlaścicieJi domów (Dz. U. z 116'4 r. Nr l, poz. 2) wprowadzia 
si-ę naslępuj:ącązmianę: 

w ił ; 1 ust. 2' po zdaniu pJerwszym cdo.aaje ,iię "zdanie 
,w hfZlhieniu: 

"Jeżeli w danym mleSCle jest duża ilość budynkówsta~ 
nowiących własność osób prywat.nych, organ ' do spraw 
gospodarki komunalne j i mieszkaniowej- prezydium wła
ściwej rady narodowej może ~yra7.ić zgodę na ulworż-e
nie zrzeszenia nawet w tym wypadku, gdy wnioSki w 

' spr.awi·e utwon:e-nia zrz,esze'nfa ' .zgłosi ' "-nfnie.,j ' niż " 29 /" ,. 
ogółu właścicieli, jednak nie mniej' niż 100 właścicieli 
domów". 

§ 2. Rozporządz.enie wchodzi w '.życie z 'dniem oglos'lien,i<l. 

Minister G ospooa1'k i K~munalnej: w z. ,A tA/ster · 
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'ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 22 marca 1965 r. 

w sprawie zaopatrywania w świadectwa zdrowia i pochodzenia partii ziemniaków sadzeniakow wywożonycH , 
I i wwożonlch w obrocie krajowym. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. 
o ochronie roślin uprawnych przed chorobami. 'szkodnikami 
i chwastami (Dz. U. Nr lO, poz. 55) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W razJe wystąpienia na terenie województwa: 

1) raka ziemniaczanego-SYlłchytriuin endobioticum (Schilb,) 
Perc., 

2) mątwika ziemniaczanego-Heteroperą rostochiensis Woll., 
3) skośnika ziemniaczanego - Phthorimaea operculella Zell., 
4) bakteriozy pierścieniowej - Corynebacterium sepedoni

cum (Spieck et Kotth) Skaptason et Burl}holder lub 
5) śluzaka - Pseudomonas (Xanthomonas) solanac'earum 

. (E. F. Smith) 

prezydium wojewódzkiej rady narodowej' może wprowadzić 
zakaz wywożenia poza ' granice województwa i przewo7.u 
w granicach województwa partii - ziemniaków sadzeniaków 
nie ~aopatrzonych w świadectwa zdrowia i pochodzenia, 
stwierd zające, że partia ziemniaków jest wolna od t ych spo
śród wyżej wymienionych ' chorób lub , szkodników, które 
wystąp-ily w tym województwie. . 

2, Prezydia wojewódżkich rad narodowych w wojewódz
twach, w któryc;h niektóre _lub wszystki~ choroby i szkodni
ki ziemniaka wymienione 'w ust. l stap.b,wią. szczególne , Ul

groż~nie produkcji ziemniaka, mogą wp~rowadzić zakaz ' -:WWQ
zu na teren . województwa pa,rtii ziemhiaków sadzeniaków 
nie ,zaopatrzonych w --świadectwa · zdrowia i pocl10.4zenia, 
stwierdzające, że partia ziemniaków przeznaczonych do'Sa
d'zenia jest w'olna od ChOT.ab i"'Szkodników <szczególnie zagra
żających proctukcj j"ziemniaka w tym wpjew6dztwie. 

lub 2, adres gospodarstwa, w którym ziemniaki zostały wy
produkowane, nazwisko osoby, lub nazwę jednostki org,ani~ 

zacyjnej będącej właścicielem -lub użytkownikiem tego go
spodarstwa '()ł'az wagę - 'ł:iemniaków. 

2. Świadectwo zdrowia i pochodzenia, wystawia or.ga,n 
służby kwarantanny i ochr.ony roślin . pr,ezydium powiatowej 
rady narodowej właściwej d~'a miejsca p.ołożenia g,ospodar
stwa, w którym wyprodukowane zestały ziemniaki. 

§ 3. Przepisy rozporządzerria dotyczące : 

1) województw - stosuje się równiez do miast wyłączonych 
z województw, . 

2) prezydiów wojewódzkich rad ' narodowych - stosuje się 
również do prezydiów rad narodowych miast wyłączo

nych z województw, 

3) prezydiów powiatowych rad narodowych - stosuje się 
również do prezydiów rad l)arodowych miast stanowią
cych powiaty oraz dz ie lnicowych rad narodowych w 
miastach wyłączonych z ' województw. 

§ 4. Rozporządzenie nie narusla przeplsow' wyd!lnych 
w sprawie zwalczania poszczególnych chorób i szkodników 
ziemniaka. 

§ 5. ·Traci moc rcnperządzeni.e Ministra Rolnictwa z dnia 
l , kwietni-a 1960 r. w ,sprawie zao-pah::ywania' , w ś~i.adectw.a 
zdrowia i pochodzenia . partii ziemniaków sad7eniaków wy- . 
wożonych i wwożonych w obrocie krajowym (Dz. U. Nr 21, 
poz. 125). ' 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie-m ogło
szenia. 

'.§ 2. 1. Świ.adectwo zdrowia i pochodzeni" powinno za-
wierać poza sl~ierdzeniem, o którym mow~ w § 1 ust. 1 Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa 

, , 
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