
DZIENNIK U ~ S, TAW 
POISKtEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

TRI!Ser 
Poz.: 

Warszawa, dnia 9 stycznia 1969 f. 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 

NrI 

l - z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych l niektórych innych nierucho-
mości połoionych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. ), 

2 - z dnia 22 listopada /1968 r. w sprawie uposażeń i,kwalifikacji naczelnych lekarzy uzdrowisk. 4 
3 - z dnia 18 grudnia 1968 r. w sprawie przedsiębiorstw lasów państwowych oraz jednostki grupującej te przed-

siębiorstwa ' " 5 

4 - z dnia 24 grudnia "1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia ' dia lekarzy 
zatrudnionych wzaktadach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej słUżby zdrowia. 6 

ROZPORZĄDZENIA:, 

5 - Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1968 r. w spra wie obliczania podstawy wymiaru kolejowej emerytu-
ry lub renty . . , i': . 

6 - Ministra ' Sprawiedliwości z dnia 19 gn,ldńiti"t968 r. w sprawie okreŚlenia państwowych biur notarialnych 
przejmujących prowadzenie ksiąg -wieczystych 

7 - Ministra Sprawiedliwości z ,dnia 28 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu 
dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym we Wrocławiu . , 

OS\VIADCZENIA RZĄDOWE: 

8 - z dnia 20 listopada 1968. r, w sprawie ratyfikacji przez Mali Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za 

6 

9 

10 

wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. . 10 
9 - z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Maltę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej OrganiZa-

cji Pracy dótyczącej dyskryminacji w Izakresie zatruJ nienia 1 wykonywania zawodu, przyjętej w , Genewie 
dnia 25 czetwca 1958 r. . 10 

10 - z dnia 21 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Mali Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wy
nagrodzenia ' dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Gencvliednia 
29 czer.wca 1951 r. ' 10 

11 - z dnia 27 listopada 1968 r. w sprawie przyjęcia przez , Ludową Republikę Jemenu Południowego, Barbados 
i Mauritius Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nau-
ki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. . 11 

12 - z dnia 6 grudnia 1968 T. W sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie 'Ofiar wojny, 
podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. 11 

, 
l 

ROZPORZĄDZENIE · RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 listopada 196~ r. 

w sprawie przekuywanła nieruchomoścI rolnych i niektórych innych nIeruchomości położonych' na terenie gromad 
pomIędzy jednostkami gospodarki uspołecznioneJ. 

Na podstawie ąrt. 57 ust. 1 ustawy z ~'nia 12 marca 
1958 ..x; o zasadach i trybie wywła'szcza'Oia nieruchomości 
(Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94) oraz art. 276 Kodeksu cy
wilnego zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy wstępne. 

§ 1. 1. Rozporządzenie dotyczy następujących nierucho
mości stanowiących własność państwową lub własność jed
D-Ostekgospodarki uspołecznionej, a 'P,olożonych nJ ,obszarze 
gromad: ·'· . 

. ,1) nieruchomości rolnych w rozumieniu przepisów wyda
~ychna podstawie art. 160 J3 Kodeksu cywilnego, 

· 2) nieruchomość! przeznaczony.ch stosownie do przeplSOW 
o terenach budowlanych na obszarze wsi lub przepisów 

'o planachz;agOspodarowania przestrzerinego · albostosow
nie do przepisów o państwowym y.ospodaatwieleśnym 
na cele nie związane ' bezpośred,riio , Z " proclukcjątolną, 
jeżeli nie zostały Jesz-cze przekazane na te cele. II są 
lub mogq być wykorzystane na cele produkcji rolnej,' 

3). nieruchomości wykazanych w ewidencji gruntÓw jako 
. ' lIlieużytki. jeżeli wchoozą w skład g'ospod,arstw rolnych 

i nie ' .są 'prze'znaczone stosownie do przepisów określo
nych w pkt 2 na cele nie związane z produkcją rolną. 

2. Użyty w dalszych przepisach r-ozporządzenia wyraz 
,,~ieruchomość" bez bliższeg,o określenia ' oznacza nierucho
mości rolne' i inne niernchorilOśc-i określone w ust. 1. 

3. Jed.nostkami ,gospodarki uspołeczni,onej Sil: 

·'1) państwowe jednostki organizacyjne; 
'2) . orgauizacjespółdzielcze, , 
3) kółka rolnicze i ich iwiązki, 

, } 
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.4} hme organizacje społeczne ludu pracującegoposi~d.ają
ce ()i8U'bowość prawną. 
4. Jednostki g&SpO:darkiusp(ileczn!011ej, wymienk>ne w 

' ust. 3 pkt 3, i ,4, zW8~e sitw dalszym ciąguiozporządzenia 
jeooostIraml społecznymi: , , '. , 

5. ' Za jed;riostkigospodarki uspolecznionej uważa się 
róWllież państwowe jed.n05tki organizacyjne' or.azotganiz(I
cje społeczne ludu pracującegop&siadające 'osobowość praw- ' 
ną, którycn za,danie ,'Die l2olega: na działalno,ścigospodarczej. 

§ 2. 1. Przeka'zanie nieru,chomości następuje w użytko
wanie, chyba że przepisy T<Ozporządzenia stanowią in~c:.ej. 

2. Przekazaniem może być objęta cała nieruchomość 
lub jej c::ęŚć. " 

R o z'd z i .. ł 2. 

Właśclwośćorganów do wydawania decyzji . 
w sprawie przekazania nieruchomoścloraz tryb postępowariia 

w tych sprawach. 

§ 3. Organem uprawnionym do wyda,nia, decyzji W spra
wie ,przekazania nienichomości jest: 
1) właściwy d<> , sp'f,aw rolnych organ prezydium ,powiato

wej rady narodowej w stosunku d,o ni e ruch<> n'l,ośd , któ
re mają być przeż przejmującego użytk<>wane: 

' , a) na cele produkcji r<>1.nic7,ej - o obszarze do 100 ha, 
jeżeli wartość części składowych i , przynależności nie 
pr'.lekracza1.000.000 zlotych, 7. wyjątkiem nierm:ho
m<>ści wchodiących w skład pr7.eosiębi.orstw gOSipo
datki r,olnej :oraz pomoc.niczy€h gospodarstw (-zakła
dów) rolnych, 

':b) lIla cele nie związane bezpośrednio z produkcją wl
lIliczą - o ,obszarte do 2 ha, 7. wyjątkiem nierucha
mościoikreślonych w pkt 3 lit. h); 

2) właściwy do s'pra~ rolnych organ prezydium wojewódz
,kiej radynawdowej w st·osunku do uieruchomości, któ
re ~ają być przez przejmującego użytkowane: 
a) na cele produkcji rol'niczej -o ohszarze do .100 ha, 

jeżeli wartość części składowych i ' przynależności 
przekr.acza . 1.000.000 złotych, ·orazo ·ohs·zaae powyżej 
100 , ha bez W?:ględu ·na wartość części. skład,owych 

i przynależności, ~ wyjątkiem nieruchomości wcho
dząćych w skł'ad przedsiębiorstw gospodarki rolnej ' 
i pomocnkzych gospodarstw (zakładów) ro:Jiych obję
!łych ,planem centralnym, podległych Ministrowi Rol-
nictwa i i.nnym 'organ-om na,cz'elnym, ' \ 

,b) n:a cele niezwlązane bezp,ośrednio z produkcją wl
niczą .~ ,o obszarze powyżej 2 ha do 20 ha,. z ·wyjąt
kiem nienichoffi>ości ,określonych w pkt 3 lit. h); . 

3) Minister Rol'nktwa w st·osunku do nieruchomości, które 
mają być przez lprzejmują,cego użytkowane: 
a) na .cele rolnicze" jeżeli wchodzą w 'Skład 'P!zedsię

. biorstwa gospodarki rolnej łub p<lmocniczych gospo
darstw (zal<ładów) rolnych objętych planem ·central
'flym, 

b) lIla cele o specjahlym zn.a.czenlu państwowym, 
€)na cele nie związane bezpośrednio 7. produkcją roI

. niczą, o obszarze powyżej 20 ba. 

§ 4.1. Jednostka, dla którejnien~ch()mość jest nie~ 
ibędnado wykonania jej .zadań, skł'ad.a wniosek z odp·owied
nim uZ,asadnieniem ·0 .priekazanie..nier-uchomości do właści
wego<irganu,określooego w § 3, za . pośrednictwem .swej jed- · 
oos·tki nadrzędnej. ' 

'2. Odlpis wni&sku o przekazanie ' nieruchom<>ści organ ' 
wprawni,ony do wydania ,de:cyzjjo :pnekaz'aniu przesyła ,wła
ścicielowi (zarządcy)nleruchQIIWści, wyzna~zaJąc lnu mie
sięczny termin do, wypowiedzenIa się. 

3. Decyzja () . pr'lek8z.a;niu . nieruchomości moie byt wy-
. dana d&piero po upływIe teTlxrlnu przewidzianego w ust. 7 . . 
Neg.atywne stanowisko właściciela (zarzą<lcy) nieruchoJ:Do
śd niesŁan()wi prz-es'~k.OOy do wydania ' decyzjio' przekaza
Jiiu. jeżeHorgan'\vlaśclwy d'C) jej. wydania uzna" że ' !t.oolecz
n<>śt pr:łeka,zańia ' jest gospodarczo uzasadniona·. ' 

4. Od decyzji wydanej w pierwszej insta.ncji sllłży 00-
woł<lnie .d,o organu do spraw rolnych bezpośrednio v: yższe-
go stopnia. . 
~~ 5. Odwołanie wnosi sięz<l pośrednictwem or'ganu, któ
ry w~ał decyzję, w terminie 14 dni od dnia d·oręczenia tł~j 
decyzji. 

, § 5. 1. Przejęcie nieruchomości w użytkowanie na pod
stawie de<:yzji właściwego organu, określonegó w § 3, . od
bywa się w formie protokołu :ulawczo-odbiorr.zeg'o, sparzą" 
dzoneg.Q przez jed-nostkę przekazującą i przejmującą nieru
chomość. 

. 2. Sporząd.zenie protokołuzdaw'cz,o-odbiorczego odbywa 
się w dniu wskazanym w decyzji o przekazaniu. 

3. Decyzja () przek-azlmiu nieruchomości wużytkowa~ 
lI1iestanowi podstawę do ujawnleni.a tego prawa w księdze 
wieczystej. 

§ 6. Jeżeli -zobowiązany do przekazania nieruchomości 
w użytkowanie uchyla się od wykonania decyzji o przeka
zaniu, . stosuje się przepisy o p&stępowaniu egiekucyjnym 
w admi,nistracji. 

R o z d z i a ł 3. 

Prz~kiłZyWanle nieruchomości na cele rolnJcze. 

§ 1. 1. Pańs-twowe nieruchomości przekazuje się na ce. 
'le produ'kcji l'olniczej tylko. w użytk'owamiena czas określo-
ny lub nieokreślony. f 

.2. Pa~stwowe .· nieruchomości ·przekazuje się w użytko
wanie na cele produkcji rolniczej państwowym jedn·ostkom 
oraz rolniczym spółdzielniom 'ProdukcyJnym nieodpłatnie. 

3. Jeżeli na państwowej nieruchomości, objętej decyzją 
o prze)cazaoTIiu w użytk·owanie rolniczej spółdzielni produk
cyjnej, 7JnajdiIją się budynki i inne urządzenia, budynki te , 
i urządzenia mogą być na wniosek spółdzielni, w d.ecyzji 
o przekazaniu gruntu, przekaza:ne jej na własność ta cenę 
w wysokości .ich wartości. Prze'pisy §. 5 i 6 stosuje się od- ' 
powiedni'o. 

4. Org,a'nizacje spóMziekze poza' rolniczymi spółdziel

ni'ami , :pr,odukcy:jnymi i jednostki społeczne ' otrzymują nie
ruchomości 'państwowe wuży,tkowanie na cele produkcjI 

'rolniczej .za ,opłatą i'oczną wynoszącą l,50f0 wartości nieru
chomości ~ 

5. W wypadkach gospodarcz,o uza,sadnionyćh organ, któ
ry wydał decyzję o przekazaniu, może zwolnić. organizację 
spółdziekzą lub jednostkę &pOłeczoTIą . w calości lub , .. w ctęści 
od opŁat określonych w' w;t. 4. . , 

§ 8. Nieruchomości, stanowiące własn<>ść organizacji 
spółdzielczych i Jed.noste'k: społecznych, .przekazuje się na, 
Cele produkcji rolniczej. jednostkom państwowym, ,, organiza
cjom spó.łdzielczymi jednostk·om .. społecznym w użytkowa
nie za 9platą roczną ustaJ.O!Iląw §, 7ust. 4. Decyzja o .prze
kazaniu nieruchomości w użytkowanie uprawnia ' również 
stf O'IlY do 'Zawarcia umowy sprzed,aży nieruchomości ' y;'a cenę 
obowiązującą JPrzysprzedaży państwowych nieruchom<>ści 
romych. . . 

Ro oz: d z i a ł 4. 

Przekazywanie tileruchomoścł na cele 'nierólnicze • . 

§ '9. 1. ' Panstwowe ńieruch<>moścl wYkazane vi ewiden
cji gruńtÓ'w jako nieużytki przekazuje się w uży~ówanie' 
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ną , .ce;e ni~rolnir;ze ., jęplJ;Qs,tkom .go.sp'odarki ),rspołę~znionej 
n~ eod·pła t n i e. ' . 

< 2. Państwowe nierllchonlOŚci określone w ust. ' 1 mogą 
być , również przekazywane ,orga·nizacjom spółdzielczym lub 
jednostkom społecznym na cele niero:nicze na własność p.o 
cenach obowiązujących przy sprzedaży , państwowych nie
ruchomości rolnych, a' spółdzielniom budownictwa .mieszka
niowego - w ' \lżytkowanie ,wieczysteza , .f'o·czną opłatą w 
wys·okości 1,5% wa-rtości riieruchc-mości. 

3. Decyzja () przekazaniu . stos.ownie do pr'zepisu ust. 2 
stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nierucho
mości lub umowy oóddanie jej w użytkowanie wieczyste. 

4. Nieruchomości stanowiące własność ' mganizacji spób. 
dzielczych i jednostek społecznych, . wykazane w ewidencji 
gruntów jako nieużytki, podlegają przekazaniu na cęle nie
ro1]licze na warunkach -określon ych w .§. 8. 

§ ,lO. L NieruchomoŚci wykazane w ewidencji gr'unt~w 
. jak,o użytki rolne przekazuje się jednostk'om gospodarki 
uspołecznionej na cele nie związane bezpośrednio z produk
cją ' r.o:niczą tylko, w razie: ' 

1) braku nieużytków na dane cele nierolnicze, 
2) potrzeby przekazania z ważnych względówog'ólnopań

stwowych lub ek'onomicznych, ·określonych Vj przepisach 
szczególnych, 

3) 'p{zeznaczeni-a pod zalesienie. 

2. Nie należy przekazywać użytków rolnych klasy I-IV, 
, jeżeli cele, dla których realizacji zgłoszono wniosek o prze
kazanie, mogą być zrea:iwwane na rnieużylkach lub gruntach 
gorszej jakości, wskazanych przez organ właściwy do wy
dania decyzji o przekazaniu. 

§ 11. 1. Przekazania nieruchomości, wykazanych w ewi
dencji gruntów jako uiytki rolne, na cele nier·olnicze na
stępuje odpłatnie na następujących zasadach:' 
1) ,państwowe nieruchomości przekazuje się w użytkowa
" ni,e jedn,ostkom ' państwowym, , organizacjom spółdziel

czym i ,jednostl<;om społecznym za jed'norazową opłatą 
na rzecz Skarbu Pańs-twaw wys'Olkości wartości przeka
z,ywanych. użytków, obliczonej . wedłu'g cen 'obowiązują
cych przy sprzed-aży państwowych nieruchomości rol-

, ny<;h, 
2) . nieruchomo$ci s<tan-owiącewłasność corganizacji spół

dzie-lczych . i jedncstek społecznych pr·zekazuje się na 
zasadach określonych w § 8 
2. Niezależnie odopłal y jed.n<)razo~ej, określonej w 

ust: 1 pkt 1, oraz należności płacartych stosownie d,o ust. 1 
pkt 2 .-'--' wszystkie jednostki gospopdaorki uspołecznionej" któ-

.' re przeję,ły uży10ki rolne · na cele nierolnicze, obowiązane są ; 
d'o uiszczania n.a rzecz Skarbu , Państwa ,opłat rocznych , w 
wysokości 10%· wartOści tych użytków, obli c z·on ej według 
cen obowiązujących przy sprzedaży pań,stwowych nierucho
moŚci rolnych, przy czym za obszary przekracz,ające normę : 
olcreślonąstosowniędoo przepisów o· pla,nowa,niuprzestrzen
nymroczna . opłata uleg·a pOdwyższeniu ' od 1000/0 do 2008/0. 

3. Od · opłaty, jednorazowejor,az opł'aty s tcłł ej r·ocznej 
zwolnieni są użytkownicy gruntów państwowych stanowią

. cych ' użytki klasy VI,~, prz.ewidziime według gleboznawczej 
klasyfikacji gmntów do zalesienia. ' 

" spodarki YVo:clnej wpoTOwmieniu z Mihistrem ' RolnIc-
twa, '., ', i .: 

2) ma nastąpić w przyszłości ich rekultywacją, 
3) przeznaCzone zostały na pilsy ,drogowe lub do utrzyma

nia i eksploatacji kolei wraz ze znajdującymi się na nich 
. budowlami i urządzeniamj służącymi temu celowi, 

4) przeznaczone z ostały pod ' budowę szkół. 

G.Mipister .Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Fi
nansów określi wypadki, w których stos'owane będą zw.ol
nieni·a od opłat 'określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2. 

§ 12. 1. Na cele spółdzielczeg,o budow'nictwa mieszka
. niowe90 użytki rolne ·stanowiące własność państwow.ą mo
gą być przekazywane w użytkowanie wieczyste: 
1) za roczną opłatą w wysokości 1,5% wartości prze,kaza

nych gruntów, gdy chodzi o grunty klasy .v i VI . we
dług gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

2) za roczną opłatą wynoszącą 2,25% wartośCi przekazanych 
gruntów, gdy chod'Li o grunty klasy I-IV według g!e
boznawczej k,lasyfikacji gruntów, 

2. W wypadkach określonych w ust. 1 nie stosuje się 
§ 11. 

3. Decyzja '0 przekazaniu stosownie do przepisu ust. 1 
stanowi podstawę , do zawarcia umowy o oddanie nierucho
mości w użytkow.anie wieczyste: 

§ 13. l.W razie przekazania na cele nierolnicze nieru
chomości rolnej, :na której znajdują się budY'nki i inne urzą
dzeni·a związane z pr,owadzeniem proąukcji rolniczej, jed

, nbstce gospodarki . uspołecznionej przekazującej nierucho
mość przysługuje prawo żądania przenie,sienia tych budyn
ków i urządzeń na inne grunty wskazane przez tę jed,nostkę. 

,2. Koszty przeniesienia pokrywa jednost~~ , na której 
rzecz następ·uje przekazanie nieruchomości. 

3. Jeżeli koszty przeniesienia budynków oraz: innych 
urządzeń byłyby wyższe od kosztów wybudowania nowych 
zabudowań, jednostka przejmują(a nieruchomOść obowią-za
na jest pokryć koszty budowy · nowych budynków i innych 
urządzeń. ' 

. 4. _ W wypadkach uzasadnionych yvyjątkowymi względa
mi właściwy minister, a w stosunku do jednostek ' podle
glychprezydi·om rad . narodowych - prezydium wojewódz
kiej rady narod,o'wej może zezwolić na wybudowanie no
wych -zablld,oWań nakosztubiegająceg.o sięo ' przekazanie 

gruntów na cele nierolnicze, chocia żby koszty ich budowy. 
. były wyższe od kosztów przeniesienia. 

Ro z d z i a ł 5. 

Wygaśnięcie użytkowania. 

§ 14. 1. Pr'awo dó użytkowa-uia pr.zekazanej nierucoo-
mości wygasa: , 

1) g<ly nieruchomość lub jej część stała się zbędna dla jed
nostki, której nieruchomośćzą-stała przekazana, 

2) c gdy nieruchomość ' nie jest wykorzystywana zgod,nie 
zjejprzeznaczeniem, 

3) . w razie upływu czasu, na jaki użytkowanie zostalo usta-
nowione,. . . 

. 4) w razie likwidacji jednostki, której nieruchomość zosta-
ła przekazana, ... . 

. 4. Nie ;podwyższa ' się opłaty ' rocznej,Q której mowa ~ ...... 
ust.2, 'za obszary ' ponadnormatywne: jeżeli stanowią one 
drobne skrawki przekazywane użytkOWnikowi ze Względ'u mi 

5) w razie zrzeczenia się użytkowani·a przez jednostkę, 
której nieruc.homość została przekazana. 
2. Przepisu ust. l pkt 2 nie stosuje się do nieruchomo

SCI przeka,zanych w użytkowanie rolniczym.· spółdzielniom 
produkcyjnym, chyba że stosownie do art, 275 Kodeksu cy_·. 
wilnego w decyzji o przekazaniu nieruchomości ~astrzeżono " 

'. k,onfigurację konkretnej działki bez ubiegan!asię o ten d 0'
datkowy grunt zestronyużyŁkownika. 

5. Nie pobiera sięopł.atna rzec.ź Skarbu Państwa z ty
. . tulu przekazania użytków ' rolnych na cele nierolniCze, w ra-

ziegdy: . . 

1) przeząaczonezosŁ.ały" pod p.udownictwo zbiornikówwod
. nych, :?kreślon y~hwzęz . Pre'lesa Centr alneg9 . Urzęd u 'Go/' 

inaczej . 
. § 15. ,1. Decyzje Owygaśntęciu. prawa 

ruchomości wydaJe organ właściwy do 
o przekazaniu tej nieruchomosci. 

użytkowanianie~ 
wydania decyzji 



./ 

\ 
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2. W decyzji o wygaśnięciu --użytkowania Wyznacza się 

termi.n zwrotu ' nieruchomości. Zwrot nieruchomości stwier
dza się ' protokołem zdawcz'o-odbioIczym. 

3. Jeż·eli .ilienichmoość rolna stała się zbędna dla d<itych
czasowego użytkownika w całości lub w części, użytkownik 
ten ma ' oboWiązek złożyć właściwemu . organowi' do spraw 
r·olnych określonemu . w § 3 wniosek {) wydanie decyzji o wy
gaśnięciu użytkowania nieruchomości. 

4. Decyzja {) wygaśnięciu użytkowania stanowi podst.a.
wę do . wykreślenia wpisu teg·o prawa w księdze wie.ciysŁej. 

§ 16. W razie wygaśnięcia użytk.owania: · 
1) nieruchomości stanowiące własn-o.ść państwową prz.e

rkazuje się 'organowi do spraw rolnych prezydium powioa
rowej .rady narodowej, 

2) nieruchomości' stanowiące własność organizacji spół
dzielczych i jednostek społecznych podlegają zwroto-
wi tym jednostkom. . . 

Raza z i a ł 6. ' 

Pl'ze;tsy wę6łne. 

§ 17,1. Z dntem pOOpisa;nia protakołu zdawczo-odbior
aego nierochOOl<Jści l§ 5) korzyści i ciężary związane z użyt
kowaniem przejęlejnieruchomości przechodzą na jednostkę, 
która ptzeję1a nieruch.omQść. . 

' 2. K'05zły Związane :z przekazaniem ' nieruchomości p'o
nosi jednostka- przejmują<;a nIeruchomOść . . 

3. Jeżeli 'przekazanie lub przejęcie nieruchom-ości na
stąpiło ~ zwłoką z winy jedn~jze stron;- druga str·Qna może 
domilqać ,się ' wynagrodzenia s.zkód. . 

. § Hl. ~ozwiązanie umówdzlerż~wy łub najlnu, o'bctił- ' 
żający:Ch ,przeka.uną ·llieruchom-ość,następuję .stosQwnie do 
,.rz~isówKodek.su cywilneg.o lub Prawa lokaloweg.<>. 

§ 19.1. ~ p~ze.:fętełączniez przekazaną nieruehomośdą . 
z,asie,wy,apra_wy, plantacje wieloletnie 'Olaz in wentartżywy 
l p:lart~y i wszeikie 'bme ,przynależltoSciprzekazYWaJleJ ;ni~ 
ruchQmości jednostce przekazuJącej przysługuje :Ods·zi(-odo
wanie. 

, ~·. Przepis as~. l ,slooujesię 00 powiedluio· w' ruie zwr-o
tu ,nien,lchanoŚdp~ wyg~tUęciu prawa Jej uiytlmwania. 

§ 20. Mi.nister: Fiuans6w.w porozuuHeniu ,y; Mlnisirem 
Rołnktwaokr:eśU ' sU:zegółowezasady, n.iI' jakich pOWtlUly 
by:ćoparte ' ro~Uczenia- ŻWi4bne . z przeka,zyW-..ooiem niem
cnolności, Qraz_ ustali . try.b . .i ter.tniny , tyehroz1iczen. · 

§ ,21. Sp:orywynIkającew' ~wiązku:Z ·de.cy~ją .o przeka
zaniu roZstrzygają: komisje aibitra~owe lub . sądypówszecooe. 

Rozd% i a ł 7. 

P-rzeplsY, kcmcDWe. 
". 

'ś!onychw ' § lninlejszego, rozporządzenia, apolożony{:h na 
obszarze miast i oSiedli, odbywa się w trybie p-o(lanym ' w 
przepis.ach b przekazywaniu terenóW w miast.ach i osiedladi, . 
normujących przekazy wa.nie terenów . w użytkowani-eorga
nizacjom spoJecwym, z tym że de.cyzjęo przekazaniu Wy
daje organ do spra w gospodilrki komunalnej i mieszkanio
wej prezydium właściwej rady narodowej w porozumieniu . 
z o,rg,mem do spraw rolnych pr,ezydlum tej racdy narodowej. 

2. Rozliczenie za zasiewy. uprawy, plantacje wieto!etnie 
{)raz inwentarz żywy i martwy i wszelkie inne przynależno· 
ścinientchomości, ,·O'kreś~onej w ust 1, przejęteprze.z Tol· 
niczą s.półdzielnię produkcyjną łączn·je z tąnteIl1chcmością, 
następuje .na zasadach i w trybie niniejszego rozporządzenia. 

. -§23.Przepisy rozp{)Iządzenia nie mają 'zasŁosowania do . 
przekazywani.a pańsrwowych nieruch"n1ości rolnych mięmy 
jedno.stkamigospodarki U'społeczuionej . a pilństwowym: go-
spodarstwem .leśnym. . 

§ 14. Pnepisów -rozpón.ądz.enia nie stosuje się c·o lnie
niagrom.adzkie{J(); przekazywanie mienia gromadzkiey.o n-t11:4 
mują odrębne przepisy. 

§ 25. L TraCi.moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
lOlutegto . 19S1 r. ws.prawie prze'kazywania .roln~cżym spół

" dziełniom prexlukt:yjnym nieruchomości ' rolnych, stanQwią4 

cych wlasn!Jść .Państwa · (Dz. U. Nr 10, poz. 17,. 

'2. ' W"lakresie ' przekazywania 'nieruchomości o.bjętych 

J{)zp~rz'idzeniem nj·e stasuje się następu]ących prlepi!iów: 
1) rozponądzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1'949 T. 

W sprawie -przekazywwa ńi~rclłchomości niezbędnych 
dla realizacji ' narodowycll pIa.nów gOspodawzyeh (Oz. U. 
Nr 47, poz.354), .. 

2) rozporządzi!nia Rady Ministrów z ·d<nia4 pat.d:z:iemikil 
1958r.·wsprawie zasad i trybu przeKaŻ'ywanł8 w ramach 
ad~inislracji państw'Ow-ej przedsiębiorstw, instytucji 6l"8!1 

~ladów, nierUchomości i innych &biektów majątkowych 
{D:z. U. z 195/3 r. Nr '67, ,poz. m. ;z 1900 '>f .• Nr 2, poz. 7 
i z !968r: Nr32,poz; 2{6), . 

3) ut:hwaly Pre~ydium. Rządu z dnia 24 aen"ca 1950 r.w 
sPf~wiepr'zeb.zywani.aprzedsi~biorstw, 7.akładów lub 
ich cZęści orazprzedmłó1ów majątku lfwaq~'Opomięd'7.i' _ 
'{l-ań!ltwowymi jęd:nostka,mi · gospooar<:zymil jednostkami 
spó1dziekzym.l (Monitot -Polskiz 1959 r. 'Nr A-7S, póz. 91'1 
Qra:iz 19~ t_ Nr93,pDi. l:024}, .. 

4)~a ust. 2;4 i 5, § 11 J § 11 ' lłeh':wały lU 196 Rady Mi
nistrow z dnia. 12 lipca l~ f .• iW ' sptaw-i€ n.ch.rony uż:yt
k6w .rolnydl {Monitor P<>l~i Nr 40. 'poz. 2(0), 

.~ ·16. Wykonanie ' rozp.orząd'leni.a . porucza ' się Ministr·owi 
R-o'lnictwa, Minlstn)'Wi Fl;nans(hv -i innymzai'nleresowan~ 
ministi4)iJJl. 

§ZJ.. R02.pon!qdzen'ie wdtoo'liw życie po : upływle jed
nego .miesiąca od dnieogłosżenia. 

§ .22. 1. Pr,zehzywani-e rolnkz}'łll ; spóldi{elt~.iom produk
eyjn:ymwuzytkowa:nl~ nieruchomości państwowych, okr·e- ' PiezesRady MiIiistców:J.. Cymnkiewicz 

I 
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RO~ORZĄDZENIE RADY MINlSTROW 

zarua 22 list.o.pada· 1'968 r. 

w sprawie uposazeil ł kwaUflka<:ji naczelnych lekarzy uzdrowisk. 

Na podstawie art. 5 ustawy z .dnia 4 lutego 1949 r. o upo
sażeniu :pr.ac~)\mj}{ów państwowych(D.z. U. Nr · 1, poz. 39) 

§ 1. Pnepisy rozponądzen.iastosu]e .się do naczelnych 
lekarzy uzdrowisk powoływa.nych" na p.odstawie:· ·art. 8 usta· 
wy z dnia 11 t:z'erwca l%J>r.- o uzdroW1sk'ach I&znktwie 
uzilr bw:isk:owym .(Dz. U. Ni · 23', poz. t5Q). . 

zar.til.dLaii:ę, co nast-ępuje: 

I 

/' 


