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"Art. la~ Ze środków jednostek gospodarki uspołecznio
nejnie mogą być wykańczane lu.!> nadbudowy
wane na podstawię ' art. 6 i 7 domy jednoro
dzinne i małe domy mieszkalne."; 

5) wart. 8: :1' 

a) w ust. skreślę się wyraz "mieszkalną", 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Jeżeli wykończenie ]ub nadbudowa ,zostanie doko~ 
nana przez organ gospodark'i miesżkaniowej albo ' 
'PrzeJZ inną jedąostkę gospodarki uspołecznionej 
(art. 7 ust. 3), uzyskaną powierzchnię przeznacza 
się do czasu !Zamortyzowania nakładów na rzecz 
organów lub jednostek, które dokonały wykońeźe: 
nia lub nadblldowy budynku. Przydziału lokali na 
'rzecz tych organów lub jednostek al):w wskaza
nych przez nie pracownik,?w' dokonuje w miej
ścowościach,w których, wprowadzono publiczną 

,gospodarkę lokalami, właściwy do spraw lokalo
wych organ prezydium rady l1arodowej miasta, 
osiedla lub gromady przy zachowaniu zasad 'przy
dziah{ określonych w przepisac,h prawa lokalo
~ego."j 

6) dodaje się art. 10a w brzmieniu: 
'"Art. 10a. Przepisy art. 9 i 10 mają zastosowanie przy 

hipotecznym zabezpieczeniU. wierzytelności 
Państwa, o których mowa wart. 5c."j 

7) w art./ 11: ' 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2. Orzeczenie o przejęciu nieruchomości na wła

sność PaństW!! wydaje organ do spraw gospodar
ki mieszkaniowej prezydium powiatowej (miej
skiej miasta stanowiącego powiat, dzielni!=owej 
miasta wyłączonego z województwa) rady ' naro-
dowej. , 

3. Odszkodowanie ustala się według wartości bu
dynku przed rozpoczęciem robót wymienionych 

• wart. 2 albo przed wykończeniem, nadbudową 
lub przebudową budynku, stosując odpowiednio 
przepisy o wywłaszczeniu nieruchomości, ;z tym 
żewysoko,ść odszkodowania za budynki użytkowe 
inne niż przeznaczone na warsztaty' rzemieślni
cze, drobne zakłady przemysłowę lub małe pensjo
nafy przejęte na , własność Pańśtwa na podstawie 
przepisów niniejszej ustawy nie może przekra
czać również przeciętnych kosztów wybudowa
nia w danej miejscowości domu jednorodzinnego 
pięcioizbowego. Wypłata odszkodowania nastę
puje w sposób pr,zewidziany przy wywłaszczaniu 
nier,uchomości."; 
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b) dodaje się u~t. 4i 5 w ' brzmieniu: 
,,4. W razie przejęcia budynku na własność Pap.sb 

za odszkodowaniem nie dokonuje ' sięwpisl.ł l 
poteki dla zabezpieczenia środków finą.nsow"y 
wydatkowanych na roboty wymiel1ione wart. 
i iłrt. 5a ust: 1. Jeżeli przejęcie budynku 'hasi 
puje wskutek wykonania kolejnych robót wym 
nionych wart: 2 lub art. 5a ' ust. 1, od warto! 
budynku ustalonej przed rozpocżęciem kolejny 
robót potrąca się sumę nie umorzbnych środk< 
państwov'vych wydatk'owanych na poprzedni6 Vi 
konane roboty. \ ' 

5. Przepisy ust. 3 i 4 mają zastosowanie przy , pr', 
jęciu nieruchomości na własno)ś'ć Państwa na pc 
stawie art. 5b."j 

8) w art. 12 ust. 2 po wyrazach: ~Przepisu art. 11" , dQd~ 
sIę wyrazy: "ust. l"j " 

H) art. 15 otrzymuje brzmienie~ 
"Ąrt. 15. Przy wykańczaniu lub nadbudowie albopr 

" \ 
przebudowie budynku nie związ)lnej Z por,~ 
kowaniem zabudowy zespołów budowlany 
nie można istniejących lub zaprojektowany 
lokali mieszkalnych prter'abiać n ił lokale uż~ 
kowe, z wyjątkiem ich'przeróbki na lokale hi 
dlowe lub lokale usługowe, przeznaczone 
prowadzenie w nIch usług rzemieślniczych ( 
ludności."j 

10) w tytule ustawy oraz w treści poszczególnych jej pr, 
,pisów wyrazy: "budynków mieszkalnych" · zastępuje , 1 
przez wyraz: "btldynków". ' 
Art. 2. 1. l'racimoc dekret ,z dnia 26 paździ,mi 

1945 r. o .rozbiórce i naprawie budynków zniszczony, 
i uszkodzonych wskutek wojny ' (Dz. U.' t. 1947 r. Nr 37, ' p, 
181 z późniejszymi zmianami), .,' 

2. !:?o naprawy, wykończenia lub nadbudowy budynkI 
rozpoczętej w wykonaniu ostatecznej w toku instancji> ( 
cyzji, wyda,hej na podstawi-e dekretu w~ienionego w' ust 
stosuje się nadal przepisy tego dekretu. , 

Art. 3. Minister Gospodarki Komunalnej ogłosi . w Dżi'i 
niku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 22 kwietnia 1~5! 
o remontach i odbudowie oraż o wykańczaniu ,pudowy' ińi 
budowie budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 27, poz. 11 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisówogło-s: 
nych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z _zastoso-y 
niem, ciągłej / numeracji rozdziałów, artykułów, ustęp' 
i punktów. , ~ 

Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia:' . . 
Przewodniczący ~ady Państwa: M. Spychalski 
Sekretarz Rady Państwa: J. HOlOdecki 
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ROZPORŻĄDZENIE RADY MINISTRÓW' 

f 

z dnia 18 czerwca 1968 r. 

o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienIa cel na towary przywożone z zagranicy. 

-- Napodsta~ie art: 8 ustawy z dnia 14 lipca 1961r. -
Px:awo c/,!lne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) ' zarządza się, co na:'- ' 
stępuje: 

§ 1. W § 3/ rozporząazenia Rady Ministrów z dnia 
27 marca 1962 r. w s'prawie ustąnowienia ceł na towary przy
wożone z zagranicy '(Dz. lU. Nr 21, poz. 95 oraz z 1963 r. 
Nr 24, poz . .139) dodaje się' nowy ust. 5 w,brzmieniu; 

,,5. vi przypadkach gdy taryfa celna przywozowa prze
widuje' stosowanie ' stawek kol,umny I pod pkteśló

nym warunkiem, a/zgłaszający towar, do odprawy . 
celnej na prz~jęcie tego warunku nje 'wyrazi zgody . , - - '. . . 

" 
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albo też gdy po dokonaniu odprawy warunek ' ~ 
naruszy, ' należności celne wymierza się i pobier~ z._ 
stosowaniem stawek kolumny II. Dokonanie odprą~ 
celnej z zastosowaniem stawek 'celnyc;h poą.uk 

, ślonymwarunkiem powoduje, że dopuszczenie,' 
war'u do obrotu na polskim obszarze celnym ,nas 

. puje , z .zastq:eżeniem art. 4 ust..3 ustawy, ' ~ ;,~ 
14 lipca 196!.r. - Prawo celne (Dz. U.Nr,33" poz. '~6t 

§ -2. ' , Rozporządzenie ~chodzi w ' ~yde ' z dnienil: og 
śzenia. '. ,.,,' , { 'i'J~ 

Prezes Rady Ministrów: J. CYI~nkiewiCz ! ' , - ;/'" ':,:~ 
", :;. 
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