
Dziennik Ustaw Nr 20 -226 - Poż. 115, 116 fH7 
------~------------------~-~~~~~ 

§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 
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9minach i określa wysokość składników ceny dziah'lk .. Dwa 
egzemplarze tego wykazu właściwy organ przekazuje 
Bankowi Rolnemu wraz z dokumentacją pomiarowo-klasy-
fikacyjną działek. ' 

§ 3. 1. Na cenę działek przeznaczonych pod budow
nictwo mieszkaniowe składa się odszkodowanie wypłacohe 
właścicielowi gruntów i koszty przystosowania działek do 
zabudowy. Do kosztów tych dolicza się różnicę pomiędzy 

należnością z tytułu nabycia gruntów rolnych lub leśnych 
na cele nierolnicze, lub nieleśne a kwotą wypłaconą właś
cicielow i gruntów rolnych lub leśnych (§ 1). 

2. W razie sprzedaży działek budowlanych. wydzielo
nych na terenach nabytych przez Państwo w trybie innych 
przepisów niż , wymienione",! § 1 - cenę działek , przezna
czonych pod budownictwo mieszkaniowe ustala . się stosu
jąc odpowiednio przepis ust. 1. ' 

3. Je żeli w skład działek budowlanych wydzielonych 
z Państwowego Fundusżu Ziemi w'chodżą budynki, cenę 
tych budynków ustala się na zasadach określonych w prze
pisach o, sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. 

§ 4. Bank ' Rolny ustala ' ceny działek budowlanych 
przekazuje naczelnikowi gminy jeden egzemplarz wy

kazu, o którym mowa w § :2; poumieszczęniu w tym wy-
kazie cen działek. ' 

. § 5. Naczelnik gminY podaje. ,do publicznej wiado
mości wykaz działek budowlanych Oraz warunki ich sprze
daży . 

§ 6. 1. Nabywcami działek budowlanych mogą być 
osoby nie posiadające ' odpowiednich działek, stale zatrud
nione: w zakladach pracy ,polożonych na obszarach wsi, 
wykonujące zawody związane z rolnictwem i .leśnictwem 
oraz świadczące usługi. dla· rolnictwa i ludnoś.ci wiejskiej. 

2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej w wy
padkach uzasadnionych wz,gl ędamigospodarczymi, a w 
szczególności w celu poprawy warunków ' mieszkaniowych 
ludI).oś ci lub skrócenia dojazdów do pracy, może rozsze
rzyć w drodze zarządzenia sprzedaż działek budowlanych 
przezn a.czQnych pod budownictwo mieszkaniowe w okreś

lonych miejscowościach na inne osoby niż wymienione w 
ust. 1. 

§ 7. Kandydatów na nabywców działek budowlanych 
ustala naczelnik gminy w drodze decyzji stanowiącej pod
stawę do zawarcia umów sprzedaży przez Bank Rolny. 

§ 8. 1. Nabywcy działek budowlanych, o których mo
wa w § 6 ust. l, przy zawieraniu umowy wpłacają 20% 
ceny dz i ałki. Pozostała część należności płatna jest w okre
sie"do lal. 20 od daty zawarcia umowy, w półrocznych ra
tach ' przy oprocentowaniu w wysokości 3% w stosunku 
rocznym. 

2~ Od obowiązku dokonywariia wpłaty 20% ceny 
dzi~łki. (ust. 1) zwalnia się nauczycieli, naczelników i pra
co\vilik6wuIzędów gmin,pracowników służby zdrowia 
i weteryriadr, państwowych prze'dsiębiorstwgospodarki 
rbltie'j i państwowych gospodarstw rolnych, lasów pań
stwowych i parków narodowych, ośrodków rolnyc h j" sPÓł
dzielriI kółek rolniCzych oraz pracowników i ' członków rol
ntczycli; spółdzielni , produkcyjnych. 

3. Nabywcy, O których, mowa w ust. 2, spłacają na
!e±nosć za działki Oudowlane w okresie do lat 2~ o.d daty 
zawarcia umowy sprzeda'ży, w , półrocznych ratach przy 
oprocentowaniu w wysokQści 3% w stosunku rocznY/ll~ 

4. Nabywcy działek budowlanych określeni w § 6 
ust. 2 wpłacają jednorazowo przy zawarciu umowy całą 

należność za nabytą działkę. 

§ 9. Przy sprzedaży działek zabudowanych Bank Rolny 
na wniosek właściwego organu może zmniejszyć oprocen
towanie z 30/0 do 1% w stosunku rocznym w zależności 
od wartości budynków, a w odniesieniu do nabywców, 
o których mowa w § 6 ust. 2, może ustalić okresy spłaty 
należności do lat 20; 

§ 10. 1. Pracownicy fizyczni państwowych przedsię

biorstw gospodarki rolnej, państwowych gospodarstw rol
nych, lasów państwowych i parków narodowych, oś.rodków 
rolnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz pracownicy 
fizyczni rolniczych spółdzielni produkcyjnych i członkowie 
tych spółdzielni nie wykonujący funkcji pracowników 
umysłowych, nabywający działki budowlane, mogą ubie
gać się o odroczenie spłat należności. 

2. Należność z tytułu nabycia działki budowlanej 
objęta odroczeniem spłat podlega umorzeniu; jeżeli na
bywca przepracował 20 lat w jednostkach organizacyjnych, 
o których mowa w ust. 1, lub pobiera rentę albo emery
turę, a także w związku ze śmiercią nabywcy dz i ałki. 

\ 

3. Na terenie ,powiatu bieszczadzkiego, w wojewódz
twie rzeszowskim przepisy ust. 1 i 2 mogą być stosowane 

. w odniesieniu do wszystkich pracowników zakładów uspo
łeczniony.ch. 

4. Odroczenia spłaty oraz umorzenia należn'ośc.i doko
nuje Bank Rolny na podstawie wniosków dyrektorów (kie
rowników) jednostek organizacyjnych, o których mowa w 
ust. 1, lub na wniośek zarządu rolniczej spółdzielni, produk
cyjnej albo powiatowego związku kółek rolniczych, a w 
stosunku do poszczególnych nabywców określonych w 
ust. 3 na wniosek właściwego organu. W związku ze 
smlercią nabywcy umorzenie należności następuje na 
wniosek jego spadkobierców. 

5. Za okres odroczenia spłat nie pobiera się oproce n
towania. 

§ 11. 1. Naczelnik gminy w drodze decyzji ustala oso
by ' prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecz

nionej. którym mogą być oddane dz i ałki budowl ane w 
użytkowanie wieczyste. 

'. 2. Umowy użytkowania , wieczystego zawiera Bank 
Rolny. 

§ 12. 1. Opłatę roczną za użytkowanie , wieczyste 
działki budowlanej ustala się w wysokości, jędnej dwu
dziestej części ceny działki. 

2. Bank Rolny sporządza wykazy należności za użyt

·kowanie 'wieczyste j pr.zekażujeje naczelnikom gmin w 
terminie do dnia 31 pażdzięrnika każdegorók,u Y;I celu po-
brania opiat. ' ." 



,Dziennik Ustaw Nr 20 :- 228 - Poz, 117· L .1l8 

3. Za czynności związane ze sprzedażą lub odd aniem 
w użytkowanie wieczyste dzialek bu<iowlanych .Bank Rol
ny pobiera prowizję z wpływów ,..tv wysokości SOfo ceny 
działki, a z tytułu administracji należności skredytowa
nych - wpływy z oprocentowania tych należności: 

§ 13. W okresie poprzedzającym sprzedaż działek bu
dowlanych lub przekazanie terenu pod zabudowę tereny 
budowlane mogą być wydzierżawiane w celu rolniczego 
ich wykorzystania na zasadach, w trybie i na warunkach 
obowiązujących przy wydzierżawianiu nieruchomości Pań

stwowego Funduszu Ziemi. 

§ 14. 1. Naczelnik gininy sprawdza corocznie śposób 
wykorzystania sprzedanych działek budowlanych. r 

2. W razie ustalenia, że nabywca działki budowlanej 
·w okresie trzech lat od daty zawarcia umowy nie rozpo
czął budowy, naczelnik gminy występuje do właściwego 

organu z wnioskiem o przejęcie działki na własność Pań
stwa. 

3. W razie przejęcia na własność Państwa działki bu
dowlanej z powodu nierozpoczęcia budowy wpłaconą na 
poczet należności kwotę podlegającą zwrotowi obniża s ię 

o jedną dziesiątą część za każdy rok niewykorzystan ia rol
ni C'7.:ego lub leśnego, licząc od roku nabycia do roku, w 
którym działka ta została przejęta na własność Państwa. 

Do okresu tego nie wlicza się roku, w którym nabycie 
dZIałki nastąpiło w czwartym kwartale, oraz roku , w któ
rym przejęcie działki na własność Państwa nastąp iło w 
pierwszym kwartale. 

4. W razie przejęcia na własność Państwa działki bu
dowlanej z powodu nierozpoczęc ia budowy długi hipo
teczne i. inne obciążenia zabezpieczone na tej działce pod
legają wyk-reśleniu, natomias t kwotę wpłaconą na pocze t 
ceny nabycia działki, po zastosowaniu obniżki określonej 

w ust. 3, składa się do depozytu sądu powiatowego właś
cIwego ze względu na położenie działki, chyba że osoby 
upfa wnione wyrażą zgodę na wypłacenie tej kwoty właś
cicielpwi działki. 

§ 15. Odszkodowan ie za tereny budowlane przejęte na 
własność. Państwa (art. 8 ustawy) oraz kwoty podlegające 
zwrotowi (art. 15 ust. 2 ustawy) wypłaca właściwy organ 
ze środków budżetowych powiatowej rady narodowej. 

własność Państwa (art. 8 ustawy), długi hipoteczne i inne 
obciążenia zabezpieczone na przejętym .grunc ie przenosi 
się, z zilcho waniem przysługującego im pierwszeństwa, na 
nabytą przez tę osobę działkę budowlaną w zakresie, w jll
kim nie zostały uwzględnione przy podzi ale kwoty odszko
dowania, wynikającego z różnicy wartości przejętego grun
tu i nabytej działki. Wnioski do państwowego biura no
tarialnego w te j sprawie składa właściwy organ. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w ra zi:e :z,a
m ia ny działki budowlanej położonej poza terenami budow
lanymi na działkę budowlaną położoną w granicach wy
znaczonych terenów budowlanych. 

§ 17. 1. Cena ' działki budowlanej przeznaczonej, pod 
budownictwo zagrodowe składa się z odszkodowania·" wy
płaconego , właścicielowi gruntów (§ 1) i ' zkosztówprzy
stosowania działki do zabudowy. 

2. Nabywcami · działek budowianych określonych w 
ust. 1 mogą być właściciele (samoistni posiadacze) gospo
darstw rolnych oraz członkowie rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych nie posiadający odpowiednich działek. 

3. Przy spłacie należności za działki budowlane okreś
lone w ust. 1 nie mają zastosowan ia przepisy § 8 ust. 2 i 3. 

4. Jeżeli nabycie tych działek następuje łącznie z na
byciem samodzielnego gospodarstwa rolnego lub gruntów 
przewidzianych na upełnorolnienie gospodarstwa rolnego, 
splata należności za działki, następuje na ,zas(ldac}:l okreś
lonych w przepisach o sprzedaży państwowych nierucho
mości rolnych. 

§ 18. Il ekroć w rozporządzeniu jest mowa: 

1) o gmin ie - należy przez to rozumieć rQwnież miasto 
i gminę, w których działa wspólna rada narodow'a, 

2) o naczeln iku gminy - należy przez to rozumieć rów
nież naczelnika gminy i miasta. 

§ 19. Trac;i , mąc r;Qzporządzenie Ministra . Rolni.ctwć,\ 
z dnia 20 s ierpnia 1970 r.. w sprawie , odszkodo\,-:ania za 
prz.ejęte na wlasno$ć Państwa tereny buąowlane ,oraz zby;, 
wania d·zialek budowlanych na Qbszarach wsi · (Dz. U. 
z 1970 L Nr 22, poz. 183 i z 1971 r. Nr 18, poz. 181). 

§. 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni em, ogl<;>-
§ 16, 1. W razie przeniesienia własności działki bu- szenia. 

dowlanej na rzecz osoby, której grunt został przejęty na Minister Rolnictwa.: w z. A. Kac;afa.. 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA . GOSPODARKI TERENOWEJ ' I 'OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 22 maja 1973 r. 

,w' sprawie' ogłoszenia jednolitego . tekstu rozporządzenia Rady Ministrów .z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie 
sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczy~te: 

1. Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 1 września 1972 r. zmi enia jącego rozporządz~nie w 
sprawie sprzedaŻY przez Państwo !Jlldynków z rów noczes
nym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste (D~. U. 

Nr 41, poz. 264) ogłasza się w zalączniku do , niniejszego 
obwieszczenia jednolity . tekst rozporządzenia Rady . Mini- . 
s.tró,w .z dnia' 18 .maja 1970 r. .w sprawie sprzedaiy przez 
Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek 


