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' treści zaświadczen!e przewidziane w przepisach o podatku 
od nabycia praw majątkowych z zaznaczeniem,że waczki 
skarbowe naklejono i skasowano na pismach pozostających 
U niego. 

§ 21. t Wymiana ,znaczków skarbowych l urzędowych 
blankietów wekslowych, jeżeli nie zachodzi podejrzenie co 
do. ich autentyczności, jest dopuszczalna tylko w razie tech
n.icznego uszkodzenia zn<1czka' lubbłankietu, np. rozdarcia, 
poplamienia lub zlepienia. Jeżeli uszkodzony bla·nkiet 
wekslowy zawiera zaświadczenie o.rganu finansowego o uisz
czeniu opłaty skarbowej gotówką, identyczne zaświadczenie 
y.mieszcza się na wymienionym blanktecie. ' 

2. Nieprawidłowego wypelnienia urzędowego blankietu 
wekslowego nie uważa się za technk.zne uszkodz'enie. Blan
kietu wekslowe"go nie wymienia się, ' Jeżeli -zostaly na , nim 
napisane jakiekolwiek ,wyrazy lub cyfry. Nie \podlęgają wy
mianie znaczki skarbowe zdjęte z papieru, na którym były 
naklejone, części żnaczka lub blankietu wekslowego, jak ' 
również znaczki skarbowe lub blankiety wekslowe sporzą- ' 

dzone według wzorów wycofanych z obiegu. 

R o z d z i a ł 5. 

Przepisy końcowe. 

§ 22. Przepisy art. 9, 13-25: 27-33 i 38 dekretu z dnia 
2ti , pażdziernika 1950 r. o zvbowiązaniach podatkowych 
(Qz. U. ,Nr Aą, poz. 452 z póżniej!>zymi zmianami) stosuje się 
odpowiednio do należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z tytułu skłaqek na ubezpiec-zenia społecżne i składek na 
cele emeryta lne. 

§ 23. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
7 września 1951 r. w sPrawie wykonania dekretu 'o zobowlą
?:aniach podatkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 50, poz. 362, 
z 1952 r. Nr 32 poz. 225, z 1953 r. Nr 30, po,z. 116, z 1954 r. 
Nr 15, poz. 57 i Nr 27, poz. 108, z 1955 r. Nr 5, poz. 29 
i Nr 32, poz; 193. z 1956 r. Nr 57, poz. 265, z 1:957 ~. Nr 39, 
poz. 177, z 1963 r. Nr l, poz. 5, z 1964 r. Nr 12, poz. n 
i z 1966 r. Nr 31, poz. 186). 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie 7: dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: S. Majewski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dn'ia 27 maja Ig69 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ' nadawa nla medalu .. Za udział w ,walkach- o Berlin" i medalu 
.. Za zasługi dla obrQnności kraju" oraz wzorów odznak tych medali i sposobu ich noszenia. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. 
o ustanowieniu medalu .. Za udzi.ał w walkach o Berlin" i me
dalu "Za zasługi dla obronności kraju" (Dz. U. Nr 14, poz. 
85) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 25 kwietnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu, nadawa
nia medalu "Za udziął w walkach o Berlin" i medalu "Za 
zasługi dla obronności kraju" oraz wzorów odznak tych me
dali i sposobu ich noszenia (Dz. U. Nr 14, poz. 89) wprowa
dza się następujące zm,iany: 
,1) w § 2 dotychczasową treść o:macza się jako ust. 1 oraz 

dodaje się ust. 2 w brzmieniu: , 
.. 2. Srebrny medal może być nadany osobie nagrodzo

nej medalem brązowym, jeżeli od jego -nadania upły
nął ,co najmniej 2-letni okres. Nadanie medalu złote
go może nastąpić po uplywi~ co najmniej 3-letniego 
okresu od nadania medalu srebrnego."; 

2) w § 4: 

a) w ust. 1 pkt 2 dodaje się na kOQcU wyrazy .. oraz pra
cowników przedsiębiorstw, zakładów i innych jedno-
stek podległych radom narodowym", ' 

_ bl w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
.. Jeżeli wniosek o nadanie medalu dotyczy działacza 

organizacji społecznej, który Jest zatrudniony w uspo
łecznionym zakładZie pracy, wniosek ten przed przed
stawieniem powinien być uzgodniony z ·kierownikiem 

. zakładu pracy ,", 

c) ust. 4 otrzymu je brzmienie:" 
,,4. , Medal nadaje się z o~azji Dnia Zwycięstwa 

9 maja i Dnia Wojska Polsk iego - 12 pażdzier
'nika. Nadanie medalu w innym terminie może 
nastąpić tylko w indywidualnych, szczególnie 
uzasadnionych wypadkach. Wnioski o. nadanie 
medalu powinny 'być przedstawione co najmniej 
na 30 dni przed przewic1vwanym terminem "nada
'nia medalu .... ; 

3} w § 5 ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w -brzmieniu: 
"Osobom ,spoza resortu obrony narodowej wr~c.zenia me
dalu dokonuje się w obecnoŚci przedstawiciela woje
wpdzkiego (równorzędnego) sztab)J. wojskowego ' lub do
wództwa okręgu wojskowego, '(rodzaju Sił Zbrojnych) ' 
albo wlaściwej instytucji centralnej Ministerstwa Obro
ny Narodowej." 

§ 2. Rozporząd l.enie wchodzi w życie z.dniem ogło
szenia. 

Minister Obrony Narodowej: W. Jaruzelski 
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ROZPORZĄDZENIE MINIS)'RA SPRAWIEDUWOSCI 

z dnia 3-czerwca-1969 r. ~ " J ;. ' 

w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których k~i,ę9i wieczyste utraciły moc" praw:ną.; 

Na .podstawie art.. 5 ustawy z dnia 17 liJtego 1960 r. , 
o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych 

/ 

(Dz. U. z 1960 r. Nr 11, poz. 67, z 1962 r. Nr 39_ poz.- I69: 
i z 1968 r. Nr 3, poz. 13) zarządza się, co następuje: 



Dziennik Ustaw Nr 18 - 255 POI. 139, 140 i 141 

§ 1. Tracą moc prawną i podlegają z urzędu zamknię
ciu księgi wieczyste (gruntowe) nieruchomości polożonych 
w następujących mi~jscowościach powiatu sanockiego woje
wództwa rze,s2'lowskiego: 

1) we wsi Wolka .:.... z wyjątkiem ksiąg wieczystych (grun
towych) oznaczonych liczbami wykazów hipotecznych: 
288, 314, 3r6, 322, 332, 341. 348, 354a, 368a, 370a, 
372 i 374 oraz księgi wieczystej Kw nr 2592, 

2) we wsi Zboiska ':"'Z, wyjątkiem ksiąg wieczystych (grun
towych) oznaczonych liczbami wykazów hipotecznych: 
81; 83, ,84; ~5, 87,88, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 110, 116, 117, 

• 

118, 122, 124, 127, 12~, 130, 140, 142a, 142b, 144. 145, 
151, 152, 153, 154, 157, 158, 161,162. 163, 164, ' 166a, 
168a, 169a, 110a. 1rla, 172a, 173a, H4a.175a, l76.a. lna, 
17lła, 179a, 180a, Hłla, 182a, IS3a, l86a, 192. 194, 196, 
197, 200, 202, 203 Ij 204 oraz ksiąg wieczystych: Kw nr 
1361, 1362, 12548 i 12549. , 

§ 2. Rozporządzen'e wchodzi w życie z dniem oglo
.szenia. 

Minister Sprawiedliw~ i: S. Walczak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WlEDLIWOSCI 

z dnia 9 czerwca 1969, r. 

w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpo znawania sprawo rozwód oraz przekazania Sądowi 
Powiatowemu w Bielsku-Bialej , rozpoznawania spraw kar~ych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości 

Sądu Powiatowego w Pszczynie. 

Na podstawie art. 16 § 2 Kodeksu postępowania ,cywil
mego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43,. poz. 296) i art. 6 § 2 Prawa 
() ustrojli sądów powszechnych (Dz. U! z 1964 r. Nr 6, poz. 40) 
zarządza. się, co następuj.e: 

§ t. Powierza się rozpoznawanie sprawo rozwód: 

1) w województwie białostockim Sądowi Powiatowemu w 
Bielsku Podlaskim dla okręgó.w ScidówPowiatowych w 
Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach; 

2) w wojewpdztwie bydgoskim Sądowi Powiatowemu w 
Chojnicach dla okręgów Sądów Powiatowych w Chojni
cach, Sępólnie Krajeńskim i Tucholi; 

3)w województwie katowickim Sądowi Powiatowemu w 
Bielsku-Białej dla okręgu Sądu Powiatowego w Pszczy
nie; 

4}w województwie krakowskim Sądowi Powiatowemu w 
, Wadowicach dla okręgów Sądów Powiatowych w Wado

wicach, Oświęcimiu, ' Suchej Beskid,zkiej i ZywcUi 
5) w wojew.6dztwie . olsztyńskim: 

a) Sądowi Powiatowemu w Giżycku dla okręgów Są~ów 
Powiatowych w Giżycku, Bartoszy.cach, Kętrzynie, 
Mrągowie, ,Piszu i Węgorzewie. 

b) Sądowi Powiatowemu w Ostródzie dla okręgów .Są-

dów Powiatowych w Ostródzie, Iławie,Morągu, No-
wym Mieście Lubawskim i Pasłęku; . 

6) w wojewódz~wie opolskim Sądowi Powiato\vemu w Ny- ' 
sie dla okręgów Sądów Powiatowych w Nysie, Grodko
wie . i Prudniku; 

7) w województwie · rzeszowskim Sądowi Powiatowemu w 
Mielcu dla okręgów Sądów Powiatowych w Mielcu i w , 
Tarnobrzegu łącznie z' jego Wydziałem Zamiejscowym , 
w Rozwadowie. 

§ 2. Przekazuje się Sądowi' Powiatowemu w Bielsku- , 
Białej rozpoznawaniesprawka.rnych, dotyczących nieletnich 
w zakr.esie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczyn.ie. 

§ 3. Traci moc § 1 pkt 3 rozporządzenia Mi,nistra Spra
wiedliwości z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie utworzenia Wy ... 
działów dla Nieletnich (Sądów dla NieletnIch) w Sądach Po
wiatowychw TOIuniu, Chrzanowie, Rybniku, GliwicaCh i Glo
gawie (Dz. U. Nr 32, poz. 150) w części dotyczącej Sądu Po
wiatowego w Pszczynie. 

. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1969 r. 

łvłinister SprawiedliwfJŚcbS.\,VQlczak 
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ROZPORZĄDZENIE ' MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 18. czerwca' 1969 r. 

w sprawię zmiany obszaru właściwości Ośr~kaZamiej8cowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu. 

Na podstawie art. --S§Zprawa- ó ,ustró]1.l sądów ' ~
wszechnych (D z! U.z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co 
na.stę'puje: ' " 

§ 1. Obszar właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu 
Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu obejmuje 
okręgi Sądów Powiatowych w Białobrzegach,1 Kozienicach, 
Lipsku, Radomiu i Zwoleniu. 

/ 


