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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

' 7 dnia 13 stycznia 1969 r. 

_ . w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka. 

Na podstawie art. 2 usta wy z dnia ~ 16 lutego 1961 r. 
o ochronie roślin uprawnych przed chorobam!, szkodnikami 
i. chwastami (Dz. U. Nr 10, 'p07: 55) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. 1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (nidy 
narodowej miasta ' wyłączonego z województwą) może wy
dać zakaz sadzenią zie·m.iliaków innych niż użnane za odpo
wiednie de ieg,Q celu : 

1) na terenach, gdzie wskutek silnego wystąpienia . cho.rób 
wi·rusowych .nastąpiło wyrodzenie 'się ziemniaka, 

2) na terenach ' położonych . w odległości . mniejszej niż 
400 m od 'pól państwowych jednostek prowadzących h:o
dowlę zie·mniaka. jeżeli wskutek opanowania u'praw 
ziemniaczanych chorobami ' wirusowymi ·na tych tere
nach może być zagrożony sta.n z·d.r owi a· up'raw hodowla
nych tych jednostek . . 

2. Wydając zakaz, prezyd ium rady narodowej ws·każe 
jednoc ześ nie jednostki lub go.spodarstwa rolpe, od Mórych 
można nabywać ziemniakiuzna'ne przez prezydium za odpo
wiednie d,o sa d, .:~ nia: 

3) usuwanie z plantacji ziemniaków krzaków opanowa
nych chorobą wirusową oraz ·ich :Iliszczenie, 

4) usuwanie chwastów z plantacji ziemniaków . w celu 
zniszCzenia żywicieli njektórych wirusów ziemniacza
nych i miejsca wylęgu mszyc, ' 

. 5) usuwanie 'sainosiewÓ'w ziemniaków wyrosłych na zeszło
rocznych kartofliskach i w pobliżu kopeów, 

6) zwalczanie mszyc przy pomocy środków chemicznych, 
7) mechaniczne bądź chemiczne niszczenie nt-::i ziemnia

czanej. 
\ 2. Wprowadzając obowiązki określone ' w ust. 1 prezy

dium ra,dy narodowej ustali jednocześnie sp,osób i terminy, 
wykonania tych obowiązków. 

3 .. Obowiązki określone w ust. 1 mogą być wprowadzo
ne na terenie objętym zakazem, o którym mowa w § 1, lub 
poza tym terenem. ',' . 

4. Zarządzenie prezydium rady narodowej o wprowadze
niu obowiązku zWalczania mszyc przy pomocy śr-odków che.
micznych powinno być wydane po wysłuchaniu opinii wła
ściwego d·o spraw zdr.owia organu tegoż prezyxlium. 

§ 4. W celu zbadania, czy nie występują choroby Wiru
sowe ziemniaków, Qraz w celu przepr-owadzeniakontroliwy
konania obowiązków wynikających z niniejszego r ci~porzą
dzenia oraZ z zarządzeń prezydiów wojewódzkich rad naro-

§ 2. 1. Osoby . użytkujące grunty na terenach objętych 
zakazem, o jakim mowa w § 1. obowiązane są do usuwania 
samosiew ów ziemniaka na zeszłorocznych kartofliskach i w 
pob~ i żu kopców, 

2. Ziemniaki zasadzone wbrew zakaz.owi, określonemu 
w § 1 ust. 1, powinny być usuniętę z pola przez plantatora 
najpóżniej do 15 czerwca. 

- dowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) 
właściwe d,o spraw rolnych organy tych prezydiów upraw" 
nione są do: 

§ 3. 1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej ~rady 
narodowej miasta · wyłączonego z województwa) może w ce
lu zwalczania chorób wirusowych ziemniaka wprowadzić na ~ 
terenie całego województwa (miasta wylącz.oriego z woje
wództ wal lub na jegooki'eślonej części obowiązek stosowa
nia wszystkich lub niektórych spośród następujących środ
ków: 
1) ustalenie takiego terminu sadzenia ziemniaków, aby w 

czasie pojawienia się mszyc, będących roznosicielami 
chorób wirusowych, krzaki były już dqhrze r,ozwinięte, 

2) 'pfO'wadzenle plantacji nasiennych ziemniaków w okre
ślonej odległości od innych plantacji ziemniaków, 
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1) wstępu na grunty,. na których rosną lub rosły ziemilia
.. ki, i do pomieszcŻeń służących . do przechowania ziem-

niaków, . . 
2) bez pła,tllego p.obierania próbek .ziemniaków w ilQści do, 

1 kg, , " 
3) żądania potrzebnych informacji. 

§ 5. Traci ,moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 
7 maja 1960 r . w sprawie .' zwalczania chorób wirusowych · 
rziemniak a (Dz. U. Nr 32, poz. HH). 

§ 6. RozpO'fządzenie wchodzi w życie z dniemcigł-d~ 
~zenia. 

Min~st~ Rolnictwa : wz. J. Okuniewski 
.: :'~ . : 

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 10 stycznia 1969 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roiporządzenJa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania 
terenów w miastach i osiedlach. 

1. Na · podstawie § 2 rozporządzen i,a Rady Ministrów 
rz dnia 11 lipca 1968 r. zmieniającego rozporządzenię w spra
wie przekazywania terenów w miastach i os.iedlach (Dz. U. 
Nr 31, Po.z. 204) ogtasza się w załączniku do niniejszego ob
wieszczenia jednolity tekst Iązporządzen i a Rady Ministrów 
z dnia 31 maja 1862 r. w sprawie pr zekazywania terenów 
~ miastach i ,osiedlach (Dz. U. z 19tJ2 r. Nr 35, .poz. 159, 

z 1966 r. Nr 2, p,oz. 7 i z 1968 r. Nr. 31, poz. 204) z uwzględ
nieni em zmian wynikających z przepis6wogłoszonych przed 
dniem wydania jednolrtego tekstu oraz z zastosowaniem cią
g łej numeracji paragrafów, ustępów i punktów. 

2. Podany w zalączniku do niniejszeg,o .obwieszczenia 
je<l.nolity tekst nie obejmuje : 

i 


