
l '", 

§ 30.1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec za
mawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umo\vy ma ,wady 
zmniejszające jego wartości lub użyteczn'ość ze ' względ'u 
na cel określony w um?wie . 

2. Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rę

kojmi za wady fizyczne, które powstały po oddaniu przed
miotu umowy wskutek jego ni ewlaściwego użytkowania 
lub konserwacji, chyba że wady wynikły z przyczyny 
tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach. 

3. Wykonawca może uwolnić się od o<;l powi edz ial
ności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, j eś li powstały 

one wskutek wadliwośc i dostarczon ycb przez, zamaw iają

cego materfałów lub urządzeń albo wskutek wykonania 
przedmiotu umo wy według wskazówek zamawiającego. 

" 

Zwolnienie od odpowiedzialności następuje, jezeli wyko
,nawcauprzedził zamawiającego o ' możliwości powstania 
wad ci i bo jeżeli mimo dołożenia należytej~afanności nie 
mógł stwie rdzić niewłaściwości wskazówek udzie)onych 
przez zamawiającego lub wadliwości dostarczonych przez 
zama wiającego mater'iałów albo urządzeń. 

§ 31. ' I. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fi
zyczne robót geodezy jn ych i kartograficznych wygasają 

z upływem t rzech lat, licząc od dnia odbioru robót. 
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizycz

ne robót geodezyjnych i kartog raficznych, wchodzących w 
skład dokumentacji projektowej, wygasa wraz z wygaś

nięciem odpowiedzialności jednostki projektowania z ty
tu łu rękojmi za wady dokumentacji. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI, 'GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 8 marca 1977 r. 

w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwie krośnleósklm. 

Na pods-tawie art. 7 ust. I ustawy z dnia 28 maja 
1975 r.o dwustopniowym podziale administracyjnym Pań
stwa oraz o ' zmianie ustaw y o radach narodowych (Dz. ·U. 
Nr 16, poz. 91) zarządza si ·ę, co następuje: 

, § l. -Zmienia się - n azwy '.· następujących miejscowości 
,w wojewÓdztwie kTosn ieńskim : ', 

1) Rabe w gminie Baligród na Karolów, 
2) Hłomcza w gminie Sanok na Swierczewo. 

, § 2. ZaTządzenie wchodzi w życie 

'nia 1977 r. 
dniem 1 kwiet-

Minister Administracji, Gospodarki Terenowej 
" i Ochrony Srodowiska: M. Milczarek ' 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OSWIATY I WYCHOWANIA 

z dnia l marca 1971 r. 

w sprawie zasad I warunków użytkowania obiektów oraz sprzętu szkolnego na cele wypoczynku dzieci I młodzieży. 

Na podsta wie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1961 i. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. 
z 1961 r. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. liS, z 1972r. 
Nr 16, poz. 114 i z 1975 r. Nr 45, poz. 234) zarządza się , co 
nas tępuje : 

§ l. l. Trac i moc zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 
26 lutego 1965 r. w sprawie trybu postępowania prz y sta- , 
wi ćl niu wniosków o przyznanie prawa uży tkowania obiek
tów szkolnych oraz zas-'ad i warunków ich użytkowania na 

cele wczasów dla dzieci i młodzieży (Monitor Polski Nr 12, 
poz. 46). 

2. Zasady użytkowania obiektów oraz sprzętu szkol
nego na cele wypoczynku dzieci i młodzieży reguluje za
rządzenie Ministra Oświaty i Wychowania ogłoszone w 
Dzienniku Urzędowym Minist@rstwa Oświaty i Wycho
wania z 1977 r. Nr L poz. 1. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Oświaty i Wychowania: J. Kuberskl 
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