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DEKRET 

z dnia 1& listopada 1945 r. 

o prze'ędu niekłótych nłeruehomołd zfemskich na cele reformy roJnej i osadnłdwa. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r . 
o tryhie wydilw801ia dekretów z mocą ustawy (Dz .. 
U. R. P. Nr 1. poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, 
a Prezydium Krajowej Rady Narodoweł zatwier
dza, co następuje: 

kt. 1. Na cele reformy rolnej oraz osadnictwa 
mogą być przejęte następujące nieruchomości 
ziemskie niepodpadające pod działanie dekretu 
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu re
formy rolnej (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) : 

1. pozostałe po osobach przesiedlających się do 
Związku Socjalistycznych Republik Rad; 

l . które w związku z woojną lub okupacją zosta
ły przeznaczone na specjalne cele ze ~mianą 
rod!aju użytkowania (;poUgony, lotniska. za
lesienie, drogi i.tp.) , jeżeli utrzymanie tego 
rodzajU użytkowania nie leży w Intcresle 
Państwa ; 

.5. wszelkie nieruchomości ziemskie za zgodą 
właściciela; , 

4. wszelkie rueruchomo!cl ziemskie, które w to
ku przeprowadzania reformy rolnej zo~tały 
w terminie do dnia 1 sierpnia 1945 r. fak
tycznie rozparcelowane. 

Art. l . (t) WłaścicleIom, których n!eruchomo
łcf uemskie zostały przejęte w myśi art. 1 pkt l, 3, 
4, przysługuje tytuł<-m en.rJwalen:łu prawo otrzy
mania nieruchomości ziemskJef o równej wartości 
I ,akoścI. 

'(1) Oszacowanie nleruchomo.ścl zlenl$ldch, wy_ 
mienionych w ust. (1) na,stąpl na podstawie In

, słn1kcjł, którą wyda Minister Rolnictwa I Reform 
Rolnych. 

A.rt. 3. Przejęcie nieruchomości ziemskich, wy
mienionych w art. 1, nastąpi na podstawie zarzą
dzenia Ministra Rolnictwa I Reform Rolnych. Za
rządzenie to co do nieruchomości, wymienionych 
wart. 1 pkt 1 I l, wydane będzie w porozumieniu 
z interesowanymi ł-1inlstramL 

Art. 4. Obciążenia nieruchomości ziemskich, 
wymienionych wart. 1 pkt l, 3, 4, ujawnione 
w księgach hipotecznych (gruntowych) . zostają 

przeniesione z prawem p-!erwlIzcństwa hipoteczne
go na nieruchomości 7.!ermkic, które będą przy
znane tytułem ekwiwalf.'~~h.!. 

Art. 5. NiClrtlchomooci l;j~~m~kie . przejęte w myśl 
art. 1, przechodzą na własnlJść Skarbu Pań
stwa na rzecz Państwowego Fu nduszu Ziemi I będą 
przydzielone u' tryb:e przewldzinnyttn w dekrecie 
z dnia li wcześn.fa 1944 r. o przeprowadzeniu refor
my rolnej (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) . 

Art. 6 Dekl8Taqe właśclclelJ. nieruchomości 
zie!11~k!ch, wymienione w lIrt. 1 pkt 3, nie wyma
gaJą fOl'my lIktu notarialnego. 

Art. 7. Wykonanie mniefsz:ego dekretu porucza 
się Ministrowi Rolnictwa I Reform Rolnych. 

Art. 8. Dekret nlnłeJszy wchodzi w tycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Kratowej Rady Na.rodowej; 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady MJn1,trÓ1Ji': 
Edward Osóbka-Morawski 

wIz H.lnisie:r Roilll1ctwa J Reform Rolnych : 
Stanisław Bieniek 
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z dnJa 30 Mstopada 1945 r. 
O koncesJonowaniu pnedsfębior stw przemyshi gastronomicznego. 

Na podstaWie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. dze powołane do Jch udzielania oraz tryb postępo-
O trybie wydawilola dekretów z moc~ ustllwy (Dz. wp.,la, tuc:kJet pnepf.sy w sprawie rozmleszczepla 
U.R.P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, I prowadzenia przedsiębiorstw pnemysłu gastrono-
a Prezydent Kratowe! Rady N8TodoweJ zatwierdza, m.lcznego. 
co na,stępuje: 

Art. 1. Przemysł gastronomiczny wolno prowa
dzić dopiero po uzyskaniu koncesjI. 

.Ari. l. Przemysł S83tronomicmy obejmuje 
w szczególnoŚCi: restauracje, bM'Y, bufety, paszte
ciarnie, kawiarnie, cukiernie, winiarnie, stołówki, 
Jadłodajnie. 

Art. 3. ROZIPonądzenie Ministra Aprowiz~ji 
I Handlu określi warunki udzIelania koncesji, wła-

Przepisy te mogą zobOwiązywać osoby trudnią.
ce slę przemysłem gastronomicznym do skla.danla 
władzy wymaa.onef przez Ministra A.prowizacjł 
I Handlu cennłków do zatwierdzenia. 

Art. 4. Osoby, które dotychczas prowadz~ 
przedst~rstwa pn.emyw ,askonom1anego,o~ 
wiązane S4 w d'łRU dwóch miesięcy od dnIa wef· 
ścl.a w tycle rO%pOnądzenla, pneWldz.laneSul 


