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zaludnienia, mieszkaniowych książeczek: oszczędnościowych, wyłączenia domów 
mieszkalnych i lokali spod publiczej gospodaifcd lokaialmi, sprzedaży domów 
mieszkalnych i działek, terenów  ićUa budownfilctwa mieszkaniowego, remontów 
i odbudowy budynków mieszkalnych. Zbiór rozszerzony jest, iw stosunku do po- 
iprzedfndego wydania z 1960 r., o liczne i bardzo ważne praepdsy.

Jeśli chodzi o | prawo lokalowe, to zbiór wzbogacił się m i. o nowe przepisy 
wykonawcze do (prawa lokalowego, jak  -rxp. rozporządzenie w  sprawie warunków 
sajmowamia i  opróżniania lokali w  hotelach robotniczych, rozporządzenie doty
czące kaucji mieszkaniowych, zamząidzenie M inistra Finansów w spraw ie zwolnień 
naefotórych (podatników od podatku od nieruch omośoi, lokalowego w az miejskie
go, rozporządzanie w 'sprawie opłacania iczyrasau w  formie bezgotówkowej za 
najem lokaili użytkowych, a także o przepisy w  sprawie przejściowych norm za
ludniania mieszkań w  laltach 1881—1965.

W d-ziałarah dotyczących faudowndictiwa mieszkaniowego dodana jest uchwała 
Bady Minilstrów w spraw ie zasad opracowania szczegółowych planów miejskiego 
budownictwa mieszkaniowego oraz zasad planowania i finansowania tego bu
downictwa i urząd,zeń towarzyszących na okres la)t 1961—'1965, zarządzenie w 
sprawie wyposażenia mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 
ustawia o gospodarce terenami w  miastach i osiedlach.

W dziale ipt. „Niaktóre przepisy dla m. sit. W arszawy” zamieszczone są także 
nowe zaisady przydziału mieszkań w Warszawie, zawamte w znanej uchwale Ra
dy Ministrów iz 4.VII.1961 r. i w odpowiedniej uchwale Rady Narodowej m. st. 
Warszawy. ■

Posługiwanie się Obszernym zbiorem bardzo ułatw ia szczegółowy skorowidz.
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Wzmożenie .od kilku lat ruchu turystycznego oraz wydatne zwiększenie in
dywidualnych i służbowych wyjazdów aa granicę stworzyło poważne zaintereso
wanie mało dotychczas znanymi [przepisami paszportowymi. Zresztą (również i sa
me przepisy uległy w asfcaitnich latalch znacznym zmianjoan. Tak więc w 1959 r. 
wydania izoistaiła nowa ustawa o paszportach, a w  związkiu z nią szereg rozpo
rządzeń wykonawczych (mi. rozporządzenie w  sprawie wprowadzenia nowych 
wzorów paszportów wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw  We- 
wtnętmzinyeh a unieważnienia paszportów wzoru dotychczasowego).

Omawiana książeczka zawiera tekst ustawy z 1959 r. oraz przepisy wykonaw
cze i związkowe, informujące na.i. o organach właściwych ido wydawania pasz
portów, o wkładkach paszportowych do dowodów osobistych i dokumentach po
dróży, o trybie postępowania w  sprawach paszportowych. W książce znajdują 
się także wzory paszportów zwyczajnych i służbowych oraz dokumentów podró
ży. Trzy ostatnie zamieszczone akty praw ne poświęcone ,są sprawie opłat za 
paszporty i wkładki paszportowe, opłat ;skairbolwych oraz częściowego 'zwolnienia 
.niektórych ignup osób od opłaty skarbowej za1 paszporty i inne zezwolenia na wy
jazd aa granicę.


