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5. We, wszystkich wypadkach

określonych

3. Reszt}d ziemniaków oraz ziemię, która, osypałi! . si~
z ziemniaków, n'ależy zakopywać na głębokość co Jajmniej.
50 cm.

w ust. 1-4

należy odpowiednio st.osować przepis -§ 4 ust. 4. .

§ 12. 1. Osoby użytkujące grunty, na których rosną
ziemniaki, oraz · osoby mające w swym władaniu ziemniaki
obowiązane są zgłaszać do właściwego do spraw rolnych
organu.prezydium gromadzkiej (miejskiej, dzielnicowej, osiedla) rady narodowej każdy wypadek wykrycia na tych ziemniakach bakteriozy pierścieniowej lub obję.wów wzbudzają
cych podejrzenie bakteriozy pierścieniowej.

,§ 14. 1. Srodki tr_a nsportowe, które służyły do przewozu ' >",
do zakładu przemysłowego ziemniaków, w których stwier> : '
dzono bakteriozę pierścieniową, 'lub ziemniaków póchodzą-;:..-'9<
cych z gruntów zagrożonych, powinny być oczyszCzone i od- ",
każone przed opuszczeniem ' terenu _ zakładu przemyslowego. , '; 1;'
' .

2.W razie stwierdzenia bakteriozy pierścieniowej w
czasie transportu ziemhiakqw poza granicami gospodarstwa,
w którym zostały one wyprodukowane, należy .ziemni-aki te
skieroWać do najbliiszego _zakładu prz€mysłowego przerobu ziemniaków, określonego w § 10 ust. 3.
.
3. Osoby wymienione. w ust.- 1 obowiązane są dokonać
przed upływem 48 godzin od . dnia wykrycia bakteriozy pierścieniowej lub objawów wz'budzających podejrzenie bakteriozy . pierścieniow.ej i. dostarczyć jednocześnie
1-kilogramo\v-ą próbkę ziemniaków w szczelnym opakowaniu,
podając dokładnie adres gospodarstwa oraz nazwisko .i imię
osoby użytkującej grunt, z którego pochodzi próbka, lub
nazwisko osoby przechowującej i adres miejsca przechowa-nia albo imię i nazwisko oraz adre-s właściciela lub odbiorcy ziemniaków przewożonych.
zgłoszenia

"

4. Właściwy do spraw rolnych organ prezydium rady
narodowej, do którego wpłynęło zgłoszenie, powinien przekazać je wraz z próbką " do organu powołanego do stwierdzenia wystąpienia bakteriozy pierścieniowej (§ 3 ust. 1).
I

'

§ 13: 1. Srodki transportowe, które służyły .do przewozu
ziemniaków, vi których stwierdzono bakteriozę pierścieniową,
lub ziemniaków pochodząc.ych z' gruntów zagrożonych, powinny być o&Zyszczone Z resztek ziemniaków i ziemi, która
się 'z ziemniaków osypała. Sroctki transportowe, które służyły
do przewozu ziemniaków, w których ' stwierdzono bakteriozę pierścieniową, powinny być ponadto odkażone.
.

,

'

~

'.,

2. Do oczyszczania i odkażania środków transportowyc}l c, t,
oraz zakopywania resztek ziemniaków i ziemi ,do dołów ÓbcF "'.~'"
wiązany jest zakład przemysłowy.
~~.:.
;J

,-..

.3. Właściwy do spraw rolnych organ prezydium pówia- , ' ::'
towej rady narodowej może nałożyć na wszystkie lub nie- ' ..-{,.
które zakładY . przemysłowe, na których terenie znajdują ,się
lub znajdowały ziemniaki, w których 'stwierdzono bakterió'zę; /,
lub ziemniaki pochodzące z gruntów zagrożonych, obowiązek
oczyszczania z resztek ziemniaków i ziemi wszelkich śro~- .
ków transportowych, którymi przywieziono do tych zakładów
ziemniaki, i do zakopywania tych resztek i ziemi do dołów
na głębokość co najmniej 50 cm.
.
,,
' ~"-1
- 4-. Woda użyta do płukania ' ziemniaków, w których r.,
stwierdzono bakteriozę pierścieniową, oraz ziemniaków po-,' "
chodzących z gruntów zagrożonych powinna być w zakła- '
dach przemysłowych odprowadzana do odstojników._

w'

§ 15. Zabrania się sadzenia ziemniaków- krojonych .
., gospodarstwach rolnych.. obejmujących grunty ,zarażone lub ,
zagrożone.

- § 16. Prezydia powiatowych rad narodowych mogą V{
razie potrzeby wprowadzić obowiązek stospwania określo
nych środków chemicznych w celu zapobiegania wystąpieniu
bakteriozy pierścieniowej lub jej zwalczania.

§ 17. Przepisy dotyczące prezydiów powiatowych rad
narodowych mają zastosowanie do prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty i prezydiów dzielnicowych . , ,
rad narodowych w miastach wyłączonych z . województw.
".

2. Do wykonania czynności określonych · w ust. 1 obo§ 18. Rozporządzenie wthodzi W
jest właściciel lub użytkownik miejsca lub pomiesz- ' szenia.
czenia, do którego ziemniaki przeładowano.
, Mini~ter Rolnictwa: w z. S. Gucwa

życie

z dniem

ogło~

wiązar'
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 26 marca 1968 r.
w sprawie zasad I trybu przeprowadzania licytacji nierucho moś~1

wchodzących

w skhld gospodarstw rolnych. ,

/"

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia wym ~ykupie nieruchomości wchodzących w skład gospo- . :-:1-, '
_ 1968 r. o przymusowym_wykupie nieruchomości wchodzących darstw rolnych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) decyzja ta powinna pow skład gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14) zarzą'dza ; nadto ustalać, że przy licytacji nieruchomości stosowane bę- '
,
się, co następuje:
dą wyjątki od , obowiązujących norm obszarowyC?h dotyczą- o
cych podziału gospodarstw rolnych i że nabywca powinien
§ 1. 1. Decyzja prezydium powiatqwej rady narodowej
odpowiadać warunkom wymaganym - stosownie do -§ 2 wy- ';',:-:
o - wszcz~ciu postępowania przymusowego wykupu nierucho- mienionego rozpórządzenia - do zastosowania tych. wyjątmości w drodze licytacji powinna określać nieruchomości
ków. ,
'
,
'
lub ich części, które będąp'oddane licytacji, ich , obszar
i nażwisko właściciela. W wypadkach określonych w § 1 roz2. Na wniosek właściwego do spraw rolnych organu
porządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w spraprezydiuni powiatowej rady, narodowej państwowe biuro nowie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymus 0- tarialne wpisuje do księgi wieczystej wZll!iankę o wstczęciu

<',:<

'I! ,-,
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przymusowego wykupu w drodze licytacji.
Wpis wzmianki następuje na podstawie ostatecznej decyzji
-- l> wszczęciu pośtępowania. W stosunku do nieruchomości,
które nie mają urządzonej księgi wieczystej, odpis tej de, cyzji składa się ąozbioru dokumentów".
3. Wpis wzmianki o wszczęciu postępowania lub złoże
-nie odpisu decyzji do zbioru dokumentów wywiera skutki
zajęCia nieruchomości.

§ 2. 1. Cenę wywoławczą nieruchomości ustala w dr 0- .
dze postanowienia właściwy do spraw -rolnych organ prezydiUln powiatowej rady narodowej w wysokości wartości tej
nieruchomości ustalonej według cen określonych Vi przepi~
s~ch o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. W raziepotrzeby organ. ten powołuje biegłych. -

I,

, ,

2. Postanowienie o ustaleniu (:eny
no
'\ :

,

wywoławczej

powin-

zawierać:
,

1) oznaczenie - nieruchomości, jej obszar, oznaczenie_ księgi
-wieczystej lub zbioru dokumentów,

l

r.I1

' 2) szacunek

l

sokości,

nieruch~mości

wray. z uzasadnieniem jego wyksię

dze wieczystej lub zbiorze dokumentów,
4).

"

'

~<

>
,I

,

< .

,

L

kwotę

ziłdłużenia

właściciela

wobec Państwa z tytułu
zobowiązatl mających związek z gospodarstwem, w którego skład wchodzi ta_ nieruchomość; kwotę tę ustala
się na podstawie danych dostarczonych przez właściwy
do spraw finansowych organ prezydium powiatowej rady narodowej.
3. Postanowienie o ustaleniu ceny wywoławczej doręcza

się właścicielowi nieruchomości z pouczeniem ' o prawie" wnie.sienia zażalenia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego po-

stanowienia.
§ 3. 1. Licytacja nieruchomości może być przeprowadzona, gdy postanowienie d ustaleniu ceny wywoławczej sta. nie . się ostateczne.

i

-2., O licytacji ogłasza się w drodze publicznego obwieszczenia.
3. W obwieszczeniu wymienia

się:

nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem
obszaru, oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokuI;Ilentów, .
" - 2) _ imię i nazwisko właściciela,
3) czas i miejsce .licytacji,
4) cenę wywoławczą,
. 5) wysokość rękojmi, jaką licytant powinien wpłacić na
konto bankowe właściwego do spraw rolnych organu
prezydium powiatowej rady narodowej; rękojmia ta
wynosi lito część ceny wywoławczej.

1)

:

.

,

"

I

,.

,,

cielem gospodarstwa rolnego w danej lub :;ąsiedniej wsi,
, osiedlu lub mieście, który zapewnia racjonalne zagospo~
darowanie na.bytych gruntów,
4) w razie sprzedaży z licytacji części nieruchomości wchodzących w .skład gospodarstwa ' rolnego, nabywca powinien odpowiadać warunkom określonym wart. 163 Kodeksu cywilnego albo warunkom określonym w § 2 ust. 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968r.
w sprawie wykonania -niektórycli przepisów ustawy
o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w
skład gospodarstw rolnych, jeżeli w 'danej sprawie dopuszczone zostały wyjątki od -obowiązujących norm obszarowych.
§ 4. Obwieszczenie o licytacji wywiesza się w lokalu
biura gr~ma~zkiej rady narodowej i we wsi, w której pt>łożona jest nieruchomość, co najmniej na 'okres dwóch- t y~ godni przed termiq,em licytacji. Ponadtl1 obwieszczeriie to
doręcza srę właścicielowi nieruchómości - oraz osobom mającym ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, ' których adresy są znane.

§ 5. 1. Licytacja odbywa się publicznie w lokalu wyznaczonym przez biuro gromadzkiej rady narodowej.

2. Po , wywołaniu licytacji pracownik właściwego do
spraw rolnych organu prezydium powiatowej rady narodowej, upoważniony przez to prezydium na piśmie do prowadzenia licytacji, podaJe do wiadomości obecnych:
_1) -przedmiot licytacji,

2) cenę wywołania,
3) sumę rękojmi,
4) termin uiszczenia ceny nabycia .

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 oio ceny
wywoławczej z zaokrąglenięm wzwyż do pełnych dziesięciu
3.

złotych. -

4. Zaoferowana cena przestaje

wiązać,

gdy inny licytant _

zaoferował cenę wyższą.

§ 6.1. Po ustaniu postąpień pracownik organu do spraw
rolnych prezydium powiatowej rady narodowej prowadzący
licytację uprzedzi Qbecnych, że po trzecim obwieszczeniu
dalsze postąpienia nie będą przyjęte, po czym ogłosi trzykrotnie ostatnio zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wy-mieni ' licytąnta, który zaoferował najwyższą cenę.

2. ' Z przeprowadzonej licytacji sporzą-dza się protokół,
w którym wymienia się nieruchomość sprzedaną, jej obszar,
oznaczenie księgi wieczysteJ..' lub zbioru dokumentów, _imię
i nazwisko właściciela, imię i nazwisko nabywcy oraz cenę
nabycia.

.

3. Rękojmię wpłaconą przez licytanta. który ' zaoferował
cenę, zatrzymuje się, a pozostałym licytantom
zwraca się niezwłocznie..
'

najwyższą

4. Jeżeii prezydium powiatowej rady narodowej nie skorzysta z przysługującego Państwu prawa pierwokupu stosowjj nabywca otrzymuje nieruc~omość w stanie wolnym od nie do art. 3 ust. 4 'ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o. przy- ,
musowym wykupie nieruchomoSci wchodzących w skład goobciążeń 'z. wyjątkiem służebności gruntowych, których
spodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14), wyda decyzję o zautrzymanie w mocy uznane zostanie za , niezbędne w detwierdzeni~ licytacji wymieniając w niej imię j nazwisko
cyzji .o przeniesieniu własności na podstawie .licytacji, ,
napywcy, oznaczenie nieruchomości, datę licytacji oraż -cenę
oraz obciążeń wynikających -z przepisów, prawa,
nabycia.
/
2} jeżeli nabywca nieruchomości z licytacji nie ureguluje
5. Na podstawie ostatecznej ·decyzji o zatwierdzeniu liw wyznaczonym terminie ceny nabycia - trąci rękoj
mię, a skutki decyzji o zatwierdzeniu licytacji wyga~ . cytacji właściwy do spraw rolnych orgą.n . prezydium powia~
sają,
.
towej rady narodowej wzywa licytanta; który zaofeJ.ował,
4. Ponadto w o,bwieszczeniu zamieszcza

że:
~.

3) nabywcą nieruchomości może być rolnik, będący właści- ,

-

3) wskazanie 'hipotek i innych praw ujawnionych w

,

Poz. 51

--------------------------------------~--~~~

postępowania ,

,
, "

Nr 1r

się wyjaśnienie,

,,'

"
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nych, prezydium powiatowe( rady narodowej może korzy"
stac w wypadku, gdy nieruchomość poddana l~cyta'cji , po- .
trzebna jest ńa cele rozwoju rolniczych jednostek ' gospodar' ki uspołecznio.nej:
-

najwyżs:z:~ cenę,

aby w ciągu dwóch tygodni. od otrzymania
wezwania wpłacił na konto bankowe właściwego . do spraw
rolnych org,a nn prę:z.yCili,um p<lw]at owej rady nawdowej cenę
riabycia :z; potrąceniem złożonej rękojmi.

,

, . 6. Jeźeli! nabywca nie ureguFował 'ceny nabycia w wy;,
. znaczonym fermfnle, traci rękojmię, a skutki decyzji o Zatwierdzeniu Hcytacjf wYgasają.

7. Dec y"zję o zatwierdz'e mu licytacji doręcza
cy or~z właścicielowi nieruchomości.
'

.i·

się

nabyw-

§ 7. 1_ Gdy decyzja o zatwierdzeniu licyta€}i stani e się
osta.teczna. i nab-ywca wpłaci ' na: kon to bankowe właściwego
do spraw rolnych organu prezydium powiatowe} rady naro- '
dowej cenę nabycia ~ prezydium to wyda decyzję o przej~du własności meruch"mości na. rzecz. ~ab.ywcy.
.
.
2.. Ostateczna decyzja () przejściu. własności nieruchomOIści, stanowi podstawę do: '

..,

.

.t) ujawnienia na rzecz nabywcy pr.awa własności nieruchomo~ci przez wpis 'N księdze wie~zystef fub przez zło
żenie odpisu decyzji ,do zbiorudokumeiltów,
,

...:.

2) . wykreś.ł.enia hipotek Linnycb praw ujawnionych w księ
dze wienyst'.ej lub zbiorze d ołrumenłców, z wyjątkiem
służebności gruntowych utrzymanych w !p.ocy oraz obciążeń wynikających z przepisów prawa,
.
r

~,

~

'I

.

'

.

2. Prawo pierwokupu wykonuje prezydium powiato~vej .:.. '~;~
rady narodowej w ciągu tygodnia ' 0d dnia H€ytacJi , w dro.~
dze wydania decyzjI. Decyzję tę' doręcza się nabywcy i wła~
ścicielowi , n i eruchomości. Z chwilą, gdy decyzja stała " się ,
:l,'
ostateczńa, nabywca otrzymuje zwrot rękojmi, a właściciel
cenę naby cia l'lstidoną w wyniku licytacji przy uwzględnieniu zaSad p€Jdanych w § 8.
.
;.~
"

t H>' 1. Plrawo wykupu: ni.emchomości po cen ie- Wywo- .
ławczei (art. 3 .us~. 4 ustawy o pnymusow1D1 wyk.upie nie- .
ruchomości wchodzących w skla.d gospodarstw rolnym) wykonuje prezydium powiatowej rady narodowej w drodze wydani-a decyzji, w razie gdy Iky~acja nie doszła da skutku
z powodu braku licytantów, a nieruchomość jest p>(ltrzebna na cele. rozwo}u roInicz.y{:h jednostek g,ospodark1 uspolecznion~.

·

.

2. Do wypłaty ce:ny za nieruchomość OlDjętą wykupem
o,dpowiedni'e zastosowanie przepisy § 8.

mają

§ 1 f. Ostateczna decyzja pre:1ydium powiatowej. rady .. ,:' ,
narodQwej ' o wykonaniu prawa pierwokupu lubwykupusta- ' .,.~
nowi pEJds.fawędo ujawnienia na rzecz Skarl!>tr Państwa pra,..;0:-;
wa własności meruclllomosci przez wpi:s. w księdze wie czy:
3) wprowadzenia. nabywcy ' w p'osiadaJilii,e nieruehomości.
,.,!:
stej fubprzez złożenie odpisu decyzji do zbioru dokumentów ,'..
3. Od chwiItprzejścia własności na nabywcę ' należą do
qraz do wykreślenia' h ipot ek i il'lnycę. praw ujawnionych w .,.~
nie.g o pożytki Z nieruchomości. Od tej chwili I).abywca ponosi " ~sięd:le .w~eczys·tej lub zbiorze dokumentów z wYjąt~ie~ ~łu~
również podatki i inne należności przypadające z nieruchozebnoścl gruntowych utrzymanych w mocy ora-z obriązen
mości.
··
'
.
wynikają.cych z przepisów prawa.
.;"
§ J2. 1. Przepisy rozporządlzenia «;}0tyczące prez:ydi6w
pow1i1:tówych>
rad
nar040wycb
stosuje
się
odpowiedmo
do
_
.
· padających na. F:z.ecz, Państwa należności mają.cyCh związek
prezydiów rad narodow ych miast stanowiących pe-wiaty mi:ej- .
z. g,0spodarstwem. w którego. skład wchodzi ta nieruchomość,
skie oraz prezydiów dzielnicowych rad narodowych miast
właściwy do spraw rolnych orgari prezydium powiatc).lvej, rady narodowej wypłaca dotychczasowemu właścicielowi nie- . wyrączonych z woJewództw. ,
.;
rut::homości w telalliJliie3() dni 00 d'nia, . w któ-:rym decyzja
2. Przepisy rozporządzenia dotyczące biur gromadzkich , :":!,,
o. ' przejściu własnośCi nieruchomości stanie się ostateczna'.
. rad narodowych stosuje się odpowiednio do · właś.ciwych .do
spraw rołnych organów prezydiów rad narodowych osiedli
2. JeźeH nreruchomoś'ć nabyta z. licytacji jest . obciążona
na rzecz osób trzecich hipotekami lub fnnymi prawami ujaw- . oraz prezydiów miejskich (dzielI}icowych) rad narodowych;
nionymi w księd'Że wieczystej łub zbiorze dokumentów, cenę
3. Prżepisy rozporządzenia dotyczące właściciela stosunab-ycia po potrąceniu nałe'Źno§Cj, ' przypadających na rzecz
je się odpowiednio do s.amoistnego, P'lSiadacza nieruchomości.
Pansiwa składa się do d,epozytu ': sądowego, chylł.~ że osoby
uprawnione wyrafą zgodę na wypłacenie ceny nabycia wła
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w .życie ź ' dni em- ogło- ,
ścicielowi.
szenia.
. /.~

§ 8. L Cenę nabyCia nie;ruch0mości; po potrącenfu przy-

.

"

, §'9~ t. Z prawapieIwoknpu nieruchomości laa rzecz Państwa, zgodnie z. art, 3 ust. 4 ustawy Q 'p rzymusowym ' wykupfe nieruchomości . wchodzących w skład gospodarstw IOt~

Minister Rolnictwa: M. Jagielski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

z dnia. 26 marca 1968 r;

w sprawt.e ulliczanfa goapod.arstw roIayrlł do. kategorii wykazuiącychnłskl p.o zlom produkcji wskutek. z.anfedbaDla
l w IIpnwie. uatalan1a w~aścl naldalilów niezfrędnycli ~o 'przywtócEinIa 'źyznoś.ci gruntów.
.
.

~~

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 6 ust. 1 i art. - 8 ust. 2
ł f. f . . Gospodarstwa rolne uznaje się za wykamjące ,")1
'ostawy :I: cłnfa 24 stycznia 1968 1'. o pfZY.1Dusawym wyXupie
niski poEiom produkcji wskutek zaniedbania, a w szczególnierocllomOŚ'd wchOcłzącydt w skład ' gospodarstW ro-Inych - noścl wskutek ' nfekorzystanfa ze środków wpływających na.fD>z. U. ~. J..po:z. 14) ur.zącl.za się, co IłCłStępuje~
wzrost produkcji rolniczej (nie odnawiania nasion zbóż sa-

