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ROZPOlłZĄDZEJfIE MINISTRA ROLNICTWA

REFORM 'ROLNYCH

z dnia 8 Hpca 1946 r.

o zmianie rozponlldzenia MInietra Rolnictwa I, Reform Rolnych z dnia 'I marca 194.5 ....
~ ,. .prawiewykonanii ~ekretu . z daia 6 września ,1944 1'. o· "rz_prowadzeniu reformy rolnej.
Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 6

' września 1944 . r.o przeprowadzeniu reformy

rolnej (Dz. U.R. ·P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) za-rzlldzam, co następuje:
..

§ 1. W razporz,dzeniu Ministra Rolnictwa
Rolnych z d_ia 1 marca 1945r.
w sprawie wykonania d~kretu Polskiego Komitet. Wyzwolenia Narodowego z ·dnia 6 wrzeinia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
. (Oz~ U. R. P. Nr 10, poz. 51) wprowadza się
następpillce zmiany z •
ł. Reforą-

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3. Do korzystania z reformy /folnej
uprawnieni Sil ' bezrolni, robotnicy i pracownicy rolni oraz drobni dzierżawcy,
którzy wykonywała pra~ę na roli jako za~ód, stano.wiący główae iródło utrzymania,
albo posiadaią teoretyczne lub praktyc-zne
przygotowanie do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa rolnego·.
2) § 7

skreśla się.

3) § 44 pkt 7 otrzymuje brzmieńie:
Ił 7) tereny,które wojewódzki urząd , ziemski, .po zasięgnięciu · opinii , wojewódzkiej
władzy przeriiysłowej lub wyższego urzędu
. górniczego, uzna za niezbędne dla rozwoju
istaiejących zakładów przemysłowych', rórllic:z;.rch i / butnicz~ch".

"

4) W § 44 wprewadza się nowe) punkty
9), 10) i 11) w' następuj"cym brzmieniu:
_9) 2'runty drpbnych .dzierżawców rolnych, ·
do których m_zastosowanie ustawa z dnia
18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, pod..
legających ultawiew przedmiocie ocbrony
drobnych dzier:i:awców rolnych (Dz. U. R. P.
Nr 30, poz. 307),
.
10) gru.tynależące . do poszczególnych
nabywców z parcelacji, rozRoczętei przed
wejściem w , życie dekretu z dnia 6 wrze- .
śnia 1?44 r. o prze~row.dzeniu reformy
rolnej i prawnie niezakqńczonej, jeżeli ob•.
. • szar tych gruntów nie . przekrac'z a norm,
które były przewidzi.. ew art. 50 ustawy
z dnia 28 gr,udnia 1925. r. o wykonaniu
reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1,
poz. 1), a dla · Iro.podarstw · utworzonych
na podstawie art 60 ust. 2 tej 'ustawy:"""
nórm wskazanych Vi art. 2 ,ult. 1 lit•• dekretu z dnia 6 wrześDia 1944 r. Ó . prze,prowadzeniu reformy rolnej,
. .
11) torfow.iska o po~ierzchni ponad 25 ha, '
których grubość złoza JII stanie JiieodwodnioDym przekracza · 1 metr, jeżeli nadają
się do eksploatacji przemysłewej-.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze . ,wchodzi ,
w .życie z dniem ogłoszenia .
Minister RolJlictwa i Reform Rolnych:
Stanisław

Mikolajt?zyk

•
Reklam~~ie z powodu nieotrzymania numeru nalezyzgłuzać we właściwym urzędzie pocztowym nałycbmi ••t po ofrzy~
maniu nutępnego kolajnego numeru. Re~d.macja kierowane do Adriiinilłraćji pozo.tanll bez odpowiecbi.
Tłoc'zono . z pole~enia Miniatra Sprawiedliwości w Druk~rni Miaiateratwa' Spr(lwiedliwości wł.odzi, ul, Kilińskiego 9,3.
~głollZenia

w

na p~enumeratę przyjmuje się w Admillistracji D.ziellnika U.taw ' R. P, w' J;o.dzi. ul. Piotikow.ka 49.
Preilumeratę naiezy wpłacać z góry. Wysyłkę ~kolluje .ię po uptzedRim wpłaceniu pre.umeraty kwartainej
dla władz, urzędów, zakładów i in.tytucyj państwowycb i.amorz~~owycb ~ kwocie zl 100,
..
dla innycb prenąmeratorów w k••cie zł . 200. KOllto Clzakowe w P.K.O. w ł.odzi Vll-ł34.
.
'
Poiedyncz~lIumery '11 d~ nabycia:
~fnrae Sprzedaiy Vi War.zawie, ul. Tarłowa 59, w Ad.ini.tracji DziellBika U.ławR. P" wł.ocł.l, ul. Plołrkow.ka 4~
oraz we· wIZYltkicb kalacb · 'Ildów okręro~ycb.

..,..

