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(4). art. 12 otr~ymuje brzmienie: ;,Zasadnicza 
renta zupełnego inwalidy wojel'mego i wojsko
wego (powyżej 94 Ofo utraty zdolności zarobkowej) 
wynosi 125 zł. ' miesięcznie. 

Przez czas trwania wyjątkowych warunków ' go
spodarczych, wywołanych wojną, pobiera inwa
lida i pozostali (art. 3) rentę zasadniczą w po
dwójnej wysokości. Czas trwania tych warunków 
ustali Kierownik Resortu Pracy, Opieki Społecz
nej i Zdrowia w porozumieniu z Kierownikiem 
Resortu Skarbu"; -

(5). wart. 15, w ust. (4) skreśla się wyrazy: 
"W wymiarze, odpowiadaj ącym danej miejsco-
wości (art. 17)"; '-

(6). art. 17 otrzymuje brzmienie: "Określone 
art. 11 kwoty renty zasadniczej przysługują inwa.,. 
lidzie bez względu na miejscu zamieszkania 
w kraju"; 

(7). wart. 22 wyrazy: "w wysokości ' 20 Ofo 
renty" zastępuje się wyrazami: "w wysokości 
-30 Ofo renty", - a wyrazy: "w wysokości 30 % 
renty" zastępuje się wyrazami; ' "w wysokości 
40% renty"; ) 

(8). wart. 29, ust.- (1) po punkcie 4 dodaje się 

jako nowy punkt 5 w brzmleniu: "Osoby roszcząee 
prawo do zaopatrzenia z tytułu choroby, ókale
ezenia lub śJ:rlierci, jeżeli wypadki te nastąpiły 

w związku z pełnieniem służby w Wojsku Pol
skim, podziemnyeh organizacjach wojskowych 
i partyzanekich po 1 września 1939 r. mogą do
ehodzić swych praw najpóźniej w ciągu jednego 
roku, lieząc od daty zawarcia pokoju. Jeżeli osoby 
te przebywaj ą z uzasadnionyeh powodów zagra:" 
nicą, mogą one zgłosić swe roszczenia w ciągu 
jednego roku od daty powrotu do kra~u, naj
później jednak przed upływem lat pięciu od daty 
zawarcia pokoju"; , 

(10). art. 34 skreśla się; 

. -(11). wart. 40, ust. (2) skreśla się wyrazy: 
'iW wymiarze według" miejscowości klasy A (art. 
17)"; . 

(12). art. 70 i art. 71 skreśla się. 

Art. 2. Upoważnia się Kierownika Resortu ' 
Pracy, Opieki Społecznej i . Zdrowia do og.łosze
nia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej polskiej 
jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 marca 1932r, 
O zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. Nr 5, 
poz. 31 z 1935 r.), z uwzględnieniem zmian, wY.
nikających z przepisów, wydanych do dnia ogło
szenia jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej 
numeracji artykułów i ustępów. 

/' 

Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Re,sortu Pracy, Opieki ,Spo
łecznej i Zdrowia i Kierownikowi Resortu Skarbu 
w porozumieniu z Kierownikami Resortów Obro
ny Narodowej, Administracji Publicznej, Si>ra
wiedliwości i ,Spraw Zagranicznych. 

Art. 4. Dekr~t niniejszy wchodzi VI życie z dniem 
ogłosżenia . ' 

Przewodniczący Krajowej 
. Rady Narodowej: Bolesław Bierut ' . 
Przewodniczący Polski,ego Komitetu 

Wyzwolenia' Narodowego: 
Edward Osóbka-Morawski 

Kierownik Resortu Pracy, Opieki 
,Społecznej i Zdrowia: 

Dr Bolesław Drobner . 

(9), wart. 33 skreśla się postanowienia: w ust. (1) :Kierownik Resortu Skarbu: 
pod lit. ?-) i e) oraz ust. (2), (3) i (4); Jan Stefan Haneman 
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DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO 

z dnia 12 grudnia 1944 r. 

o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. • 

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodo
wej z dnia 15 sierpnia 1944 r., 'o tymczasowym 
trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. 
R. P. Nr 1, po'z. 3) -'- Polski Komitet Wyzwo
lenia Narodowego postanawia a Prezydium Kra
jowej Rady Narodowej zatwierdza, co nastę
puje: ' 

Art. 1. (1) Lasy i grunty leśne o obszarze ponad 
25 ha, stanowiące ' własność lub współwłasność 

osób fizycznych i prawnych przechodzą na wła
sność Skarbu Państwa. 

(2) Wraz z lasami i gruntami leśnymi prze
chodzą ' na własność Skarbu Państwa, o ile sta
nowią własność ' lub współwłasność tej samej 
osoby: 

a) wszelkie śródleśne grunty, łąki i wody. 

b) grunty deputatowe ' administracji i straży 
leśnej, 
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c) wszelkie nieruchomości ruch'omości po-
łożone na terenie obiektu leśnego , ptzecho
dząceg·o na własność Skarbu Państwa, nie
zależnie od swego przeznaczen,ia, 

d) wszelkie ' nieruchomości i ruchomości, słu
żące do prowadzenia gospodarstwa leśnego 
(zabudowania, ' urządzenia techniczne, tran
sportowe, komunikacyjne i t. p .) niezależnie 
od swego położenia, 

e) wszelkie zapasy materiałowe (rapanenty) 
zarówno w lesie j ~ i zakładach przemy
słowych , przechodzących na własność Skarbu 
Państwa . 

(3) Przepisy .art. (1) i (2) nie odnoszą się do 
lasów i gruntówleśriych : 

aj stanowiących własność sarp.orządu terytorial
\ . nego, 

b) podzielonych prawnie lub faktycznie przed 
~ dniem l-go wrżeśnia 1939 r. na parcele nie 

większe niż 25 ha, a stanowiących własność. 

osób fizycznych, grunty których nie są objęte 
przepisami artykułu 2 lit. e) dekretu Pol
skiego Komitetu Wyzwolenia NarodoweKo 
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadze
niu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 17). 

Art. 2. Lasy i grunty leśne wraz ze związa

nymi z nimi gospodarczo · gruntami nieleśnymi 

oraz innymi nieruchomościami i ruchomościami , 

},ędące własnością osób -narodowości niemieckiej 
przechodzą na własnośE Skarbu Państwa , nieza
leżnie od zajmowanej powierzchni. 

Art. 3. (1) Kierownik Resortu Rolnictwa i Re':' 
form Rolnych, w wypadkach, szczególnych, uza·
sadnionych względą.mi gospodarczymi lub spo
łecznymi , . może orzec przymusowy Wykup na 
rzecz Skarbu Państwa także obiektów leśnych lub 
ich części o obszarze poniżej 25 ha. . 

(2) Zasady ustalania odszkodowania z 
wykupowanych przymusowo obiektów 
określi Kierownik Resortu Rolnictwa 
Rolnych. :/ 

• 

tytułu 

leśnych 
Reform 

Art. 4. (1) Wszelkie umowy, dotyczące użyt
kowania 'obiektów; przechodzących na własne>ść 

/ ' 

Skarbu Państwa, ' są z mocy samego prawa nie-, 
ważne. 

(2) Odpowiedzialność Skarbu Państwa za do-o 
tychczasowe obdłużenie hipoteczne .będzie uregu
lowanaosobnym dekretem. 

Art. 5. (1) Osobom fizycznym, wywłaszczonym 
na zasadzie art. 1 niniejszego dekretu, o ile nie 
otrzymują zaopatrzenia na podstawie art. ' 19 'de
kretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. 
R. P . Nr 4, poz. 17) 'będzie wypłacane zaopatrze
nie miesięczne w wysokości ' zależnej od wartości 
obiektu, . przechodzącego na własność Skarbu 
Państwa; nie wyższe jednak niż uposażenie urzęd-
nika państwowego Vi-ej grupy. . . 

. - (2) Wysokość zaopatrzenia ustali Kierownik Re
sortu Rolnictwą. i Reform Rolnych. -

Art: 6. (1) Przepisanie tytułu własności w księ
gach hipotecznych nastąpi ' na 'wniosek właściwej 
dyrekcji L.asów Pańsfwówych. 

. (2) Administrację _obiektów leśnych J art. 1'7"3) 
przejętych na własność Skarbu Państwa sprawuje 
Resort Rolnictwa i Reform Rolnych za pośred·, 

nictwem organów administracji Las.ów Państwo
wych. 

Art. 7. Kto udaremnia lub utrud,nia wprowa
dzenie w życie przejścia lasów i gruntów leśnych 
na własnośc Skarbu· Państwa, albo nawołuje do 
czynów skierowanych przeciw temu przejściu lub 
czyny takie publicznie poc)'lwala - podlega ka
rze więzienia., lub karze śmierci. 

-,' 

Art. 8. Wykonanie nmteJszego dekretu porucza 
się . Kierownikowi . Resortu Rolnictwa i Reform 
Rolnych. 

-Art. 9. Dekret niniejszy w~hodzi V'{ zycie z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Narodowej : Bolesław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego ·oraz Kierownik Resortu Rolnictwa 

Reform Rolnych: 
Edward Osóbka-Morawski 


