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5tatystycznego instrukcji i formularzy dotyc~qcych sta
tystyki wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 23-'-30 wymaga 
zgody Ministra Finans6w. 

2. Za twie rdzone zgodnie z ust. 1 instrukcje i for
mularze powinny bye zaopatrzone vv nadruk: "Zatwicr
dzono przez G.U.S. dnia . za Nr .. 

3, Prowadzenie jakkhkolwiek prac statystyczno
sprawozdawczych poza okres~onymi niniejszq uchwalq 
n a warunkach innych nii wskazane w ust. 1, jak r6w
niei wprowadza.nie instrnkcji i formularzy nie zatwier
dzonych p rzez wlasciwe wlad~e jest zilbronione. 

§ 10. 1. Prace statystyczno-sprawozdawcze prow a
dzone w dniu wejscia w zycie niniej szej uchwaly na for
mula rzach i wedlug instrukcji nie zatwierdzonych przez 
wlasciwe wladze (§ 4 ust.1 i 2 oraz § 9 ust. 1) z waino
sciq na 1952 r. mUSZq bye przedstawione do zatwierdze
nia tym wladzom w terminie do dnia 1 czerwca 1952 r. 

2. § 9 ust. 3 rna odpowiedniezastosowanie. 
§ 11. Osoby nie stosujqce si~ do postanowien ni

niej szej uchwaly i wydanych na jej podstawie zarzqdzeIi 
i instrukcji, w szczeg61nosci w przypadkach przewi
dzianych w § 9 ust. "3, nalezy niezwlocznie pociqgae do 
odpowiedzialnosci sluzbowej i dyscyplinarnej. Prezes 

. 

G16wnego UrZf;du Statystycznego zawi<J.damiae btldzie 
o kazdym stwierdzonym przypadku naruszen Prezesa 
Rady Ministr6w i Najwyzszq Izb~ Kontroli. 

§ 12. 1. Zobowiqzuje si~ G!6wny Urzqd Staty 
styczny do przeprowadzania kontroli prac statystyczno
sprawozdaw czy ch jednostek· obowiqzanych do ski:ada
nia sprawozdan lub otrzymujqcych sprawozda!lia w my·q 
instrukcji wydanych na podstawie niniejszej uchwaI:" , 
a w szczeg6Inosci do skladania wniosk6w w przed", io
de pociqgania winnych do odpowiedzialnosci (§ 11 ). 

2. Gluwny Urzqd Statystyczny moze upowazmc 
w}asciwe komr· r!ci s tatystyczne wojew6dzkich i pow;a
towych komisji planowania gospodarczego oraz inne 
wladze do wykonania czynnosci wymienionych w Ust. 1 
w zakresie i trybie ustalonym zarzqdzeniem Prezesa 
G16wnego Urz~du Statystycznego. 

§ 13. W ykonanie uchwaly porucza si~ Przewodn i -
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go , Ministrowi Finans6w oraz innym wlasciwym mini
strom. 

§ 14. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogl057e
nia z mocq od dnia 1 stycznia 1952 r . 
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z dnia 20 marca 1952 r. 

w sprawie okreslenia wartosci szklami i okien inspek towych jako skladnik6w nieruchomosci nabywanych 
w celu realizacji narodowych planow gospodarczych. 

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporzqdzenia Rady Mini
str6w z dnia 3 czerwca f950 r . w sprawie ustalenia 
norm szacunkowych dla nieruchomosci nabywanych 
w celu realizacji narodowych planow gospodarczych 
(Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 234 i Nr 52, poz. 482) zarzqdza 
si~ , co nast~puje : 

§ 1. 1. Wartose m! powierzchni uzytkowej 
pod szklem nowej szklarni 0 konstrukcji zelaznej 
(lqcznie z murem, oszkleniem i urzqdzeniem ogrzewa

,1 qcym, lecz bez kotl6w ogrzewajqcych) ustala si~ za
leznie od typu szklarni: 

1) dla mnozarek 0 rozmiarach 3 m X 30 m lub 
zbIizonych na 270 zl 

2) dla h l' l szklarniowych na 'roze, gozdziki 
i pomidory 0 rozmiarach 8 m X 30 m lub 
zbli :i:onych na 155 zl 

3) dla szklarni na og6rki 0 rozmiarach 
4 m X 30 m lub zblizonych na 150 zl 

2. Kwoty, wymienione w ust. 1, t:mmeJsza sit} 
'stosownie do stopnia zuzycia lub zniszczenia budynku 
i urzqdzen ogrzewajqcych oraz zmniejszonej technicz
nej zdolnosci produkcyjnej szklarni. 

3. Wartose szacunkowq 1 m! powierzchni uzytko
wej szk larni innych typow lub rozmiarow ustala si~ 

przez odpowiednie zmniejszenie kwot, wymienionych 
w ust. 1, stosownie do technicznej zdolnosci produkcyj
nej szklarni i trwalosci konstrukcji, przy uwzgl~dnieniu 
stopnia zuzycia Iub zniszczenia. • 

4. Przewidzianego w ust. 2 i 3 zmmeJszenia kwot, 
wymienionyc;h w ust. 1, dokonywa si~ na podstawie 
opinii rzeczoznawc6w. 

5. Wartose kon6w ogrzewajqcych ustala si~ na 
podstaw wyceny rzeczoznawc6w. Wycena powinna 
opierae si~ n~ przeci~tnych z ostatnich trzech lat cenach 
kotlow oraz przeci~tnych z tego samego okresu czasu 
kosztach instalacji. 

§ 2. 1. Wartose m 2 powierzchni oszklonego 
okna nowych inspekt6w (lq~znie ze skrzyniq inspekto
Wq) ustala si~ na 80 zl. 

2. Kwot~ powyzSZq zmniejsza si~ stosowRie~ do 
stopnia zuzycia lub zniszczenia inspekt6w. Przepis § 1 
Ust. 4 rna odpowiednie zastosowanie. 

§ 3. 1. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 
ogloszenia. 

2. Prawomocne orzeczenia, ustalajgce odszkodo
wanie na podstawie opmll rzeczoznawc6w, a wydane 
przed wejsciem w ;i:ycie z'lrzqdzenia, pozostajq w mocy. 

3. Nie zaskarzone niepra womocne orzeczenia. 
ustalajqce odszkodowanie, wydane przed wejsciem 
w :lycie zarzqdzenia, b~dC! dostosowane do przepis6w 
zarzqdzenia. Termin do wniesienia odwolania liczy si~ 

od dor~czenia dostosowanego orzeczenia. 

Przewodniczqcy Panstwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. .E. Szyr 


