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§2. Stowarzyszeniu "Towarzystwo ŁąCzn~ści z Polo
niąZagl'aniczną ~ Polonia" nadaje się statut, który ustala 
i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Zagranicznych. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mlllistrom 
' Spraw We"Ynętrznych i Spraw Zagranicznych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie ,z dniem ogło
szenia. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 21 maja 1973 r. 

w sprawie zasad l trybu wydawania zezwoleń na nabywanie, przechowywanie używanie środków strza~owy('h na 
potrzeby zakładu górniczego. 

Na podstawie arL 130 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 
1953 r. - Prawo górnicze (Dz.U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zezwolenia na nabywanie, przechowywanie i uży
wanie środków strzałowych na .potrzeby zakładu górni
czego wydaje na jego wnIOsek właściwy okręgowy urząd 
górniczy. 

§ 2. L Okręgowy Urząd Górniczy wydaje zezwolenie 
na nabycie środków strzałowych na nazwisko kierownika 
ruchu zakładu górniczego oraz osóh upoważnionych do za
stępowania kierownika ruchu w tym zakresie. 

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustali wzór 
zezwolenia na nabywanie środków strzałowych. 

3. Zezwolenie na nabywanie środków strzałowych jest 
ważne na okres jednego roku. 

§ 3 . . 1. Okręgowy Urząd Górniczy wydaje zezwolenie 
na przechowywanie środków strzałowych na potrzeby za
kładu górniczego po stwierdzeniu, że zakład górniczy po
siada możliwości przechowywania środków strzałowych w 
warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

2. Zezwolenie na przechowywanie środków strzało

wych (ust. 1) powinno w szczególności określać: 

cych i zapalających, jak również komory lub inne po
mieszczenia przezn9czone dp ich przechowywania, 

2) termin ważności zezwolenia. 
§ 4. Okręgowy Urząd Górniczy wydaJe zezwolenie na 

używanie środków strzałowych w zakładach górniczych na 
zasadach i w trybie określonych przepisami o sporządza
niu i zatwierdzaniu planów ruchu zakładów górniczych. 

§ S. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do: 
l) zakładów, które budują nowe lub rozbudowują istnie

jące zakłady górnicze, 
2) przedsiębiorstw geologicznych prowadzących objęte 

pracami geologicznymi roboty górnicze i wiercenia~ 

studzie,nne, które podlegają przepisom prawa górnicze
go zgodnie z art. 2 usl. 1 ustawy z dnia 16 listopa4d 
1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303), 
z tym że zezwolenia na nabywanie środków strzało
wych na ich potrzeby okręgowy urząd górniczy wyda
je na nazwiska osób wyznaczonych przez dyrektorów 
tych przedsiębiorstw. 
§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

6 sierpnia 1955 r. w sprawie ' z'ezwoleń na nabywanie ma~ 
terialów wybuchowych w zaldfldach górniczych (Dz. U. 
Nr 37, poz. 230). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogfo-
l) dopuszczone do przechowywania ilości każdego ro- szenia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dn!a 22 maja 1973 r. 

w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywaniadziałekbudowlanyth 
na obszarach wsi. 

Na podstawie art. 12 usL 4 iarL 16 ustawy z dnia 
31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na óbszarach 
wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216 i z 1972 r. Nr 49, 
poz. 312) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość odszkodowania za grunty przejęte na 
własność Państwa jako tereny ,budowlane na ' podstawie 
art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenacł\ budow-

lanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216 
i z 1972 r. Nr 49, poz. 312), zwanej dalej "ustawą",oraz 
sposób wypłaty ustaja organ ,do spraw ró)nyc,l) preiydium 
powić!towej rady narodowej zwanydalel "właściwym , or~ 
gąpem':, ,stosownie do przepisów , o wy~ła~zczariiu "nieru-
!:~omości. . " , ' " ' 

, §2; Właściwy organ . sPO~ZądZil' wY'~i!zy d~(a!e:~ ,.b,~
dowlanycb przeznaczonych do ' sprzedaży w p~szczegplł1Y,c:h 


