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Art. 8. N a czas obowiązywania ustawy niniejszej zawiesza się mOle art. 51 ust. 3 ustawy
z dnia 15 marc a 1'9 33 r. o szl{1obch akademiCkich.
Art. 9. Wyl~onanie niniejszej ustawy po.
rncza się Prez,esowi Rady Ministriów.
Art. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w ż y-

P oz:. 277, 278 i 279
ogłos,zlenia
października 1'9 47 r.

óe z dniem

l

-i traci moc z dniemi

PJ1czydent K rajowej Rady Nar1odmv,e j:

. Bolesław Bierut
PI1Cziels Rady Ministrów:

Edward Osóbka - Morawslci
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DEK, RET
z dnia 26 sierpnia 1946 r.

w sprawie puepisów ullupe'nie;llcych prawo o ustroju adwokatul'Y.
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia
1!945 r . o trybie wydawania dekI'e't!6w z mocą
ustawy ( Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada
Ministr6w p o,s tanawia, a Prezydium Krajowej
Rad y Namdowej zatwi,erc1za, co następujie:

Art. I. W dckreóe z dnia 24 maja 1'945 r.
o tymczasow ych przepisach uzupeł'niających
prawo Q ustl'oju adwokatiury ( D z. U. R. P.
Nr 25, poz. ·'46) "'pro wadza się zmian" następujące:
.
1. VV lls l. ( 2) art. 7 wyrazy: " jednego·
tloku" zastępuje się wyrazami: " dWÓC]l lat".
2. Art. 12 'o trzymuj e brztltli-enie :
i,Art. 12. Do GZ,aSll zorganizow-ania władz
sBJmorz· ądu adwokackie~o w poszoeg61nych o kręgach na nbszarz,e Ziem Odzyskanych Qb r anie
ptrz!ez, adwokata siedziby w t ych okręgadl wymaga, I.1pQ,zedni ej zg,ody Minis tra Sprawiedliwości".

. 3. War t.

14

d od aje

się

nolVy ust. 5

w brzmieniu:

. ,,( 5) . Apłikall ci ad lV'okaccy, 1< I (l./"t,y w dniu
12 maja 1938 1". nie o dpow iadali waruHkiQ!m
przewidzianym w us t. ( 1) art. 159 prawa <O ustroju adwl()katury i wstali w następstwie skI'eślerii z lis ty aplikantó-w adwokackich podllegają na pods tawie wniosku, zg-[,[)s;:o nego do
dnia 1 sierpnia 1947 r. j wpisani!.! ponownie'
na tę listę i zostaną dopuszczeni do egzam~nu
a-dwokackieg1o po ukollc"eniu 3 lat . aplikacj i .

aawokackiej. ApllikantolITl tym zalicza się czas
aipilikacji adwokacki,e j, odbytej Pl"2le-d dniom
wy/dania decyzji I() skmśleniu z listy, i zwalnia się ich od aplik;a cji sądowej i od· egzaminu sądowego" .
4. Art. 16 otrzymuje. br,zmi'ernie:
"Art. 16. W okresie do dnia 1 wrz.esru~
1'949 r. adwokatowi wolno objąć stanowisk:o
funkcj'Oil"lariusza państwIOwego Lub pracownika
sam·orządowego . W czasie pozostawania na tych
s tanowiskach adwokat nie wykl()nywa swe~o
7:a ,~nodu" ;
5. PlO art. 16 do{laje się nowy artykuł 16t
w brzmieniu:
"Art. 161 . Minister S pirawiedli wrQIŚci mQże
delegować swego przedst awiciela jaklO cdonka .
Iwmisji egzaminacyjnej, p'r'zewidizianej wart.
101 pr. o ustr. adw." .
Art. 2. Wyko nanie niniejszeg10 dekretu porucza się Ministr'owi Splrawiecl'liwości .
Art. 3. Dekret niniejszy wchod~i . w życie
z dni em oglos zenia.
Prezydent Kraj10wej Rady Narodowej:
Bolesław

Bierut

Pre7ies Rady 1\1inislr6w:

Edward Osobka· Mora•• /d
:M inist,e r Sp:rawiedliwości:

Henryk SwiqtJcow.ki .
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DEKRET
z dnia 6

września

1946 r.

o ultl'oju l'~lnvm i os.dnictwie n. ob.urae Ziem Odzy.lcanJch i był~,o Wollt.'o
.,.
Hi ••ta Gdańsk ••
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia
1945 1". o trybie wydawania dekrptów z mocą
ustawy (Dz. · U. R. P. N r 1, proz.! ) - Rada
Ministrów p ostana wia, a Pr czydiulll KrajO\vej
l~ady N ar,odl(n,;ej' zatwierdza, . co - nas t ępuj< e:

D Z I Al:. I.
Zap••• leml.

Art. 1 . . '1. N a, t wo.r zeme , gospPda.nst~ n*
n..ych i działek osadnicZo/ch oraz uz.upełnien.ie

~.279

igiOspooarstw JQlny~h' il1rezy'wo~yth' p~cza
na ioJblszarze Ziem Odzyskanych' l . byłego
W'olnego Miasta Gdanska wsrelkie nieruchomosci ziemskię' z wyjątkiem tych, które w dniu
wej~da w żyde niniejszego dekretu stanowią
własność osób fizycznych.
2. NieruchlOmOśd, wsk'azane w ustępie pop1rzoozającym, stanowią zapas !Ziemi w Tozumieniu prz'e pisów niniejszego dekretu.
~rt. 2. 1. Do zapasu ziemi, ·określonego
wart. 1, mogą by.ć w przypadkach gospooarcm uzasadnionych włącz,one nieruchomości lub
ich cz~ści, plOłoŻlOine w granicach administta(;yjnych miast, z 'Wyjątkiem tych, któ·re w dniu
wejścia w żyde tliniejls zego dekretll stanowią
właSł10Ść osób fizycznych. W szczególności do(~ 't o 1I'lieruchomoś~, kt6re ze wzi5lędu na
sW6) cllarakter mogą bYć celowo wykOrzystane
dla pro:du.kcji mIner
i
2. RorlpOr.zą.ooenieMinistrów Zian Od!Zy,.Banych oraz Rolnictwa . i Retonn Rolnych,
wydane w porozumi.e:niu 2! Ministrami: Adrui,ni. sttacji Publicmej, Odbudowy i Sb.rbu, ustali
. zasady włąttania Ido upasu rienni, łOkTeŚl<Oinego
wart, 1, tlra2! władze powołane do dolronywania tych QynlliMci, jak również tryb postępo
wania p'rzeld 'tymi władzami.
Wrt. 3. l. Do 'Zapasu ziemi, bltreśLo.nego
wart. 'l, nie wch!odzą wszelkie lasy i grunty
leśne o powieI7.Chni przekraczającej 25 ha.
,W przypadkach gospodalUiO uzasadnionych
m,ogą by~ 'jednakie pewne obszary ty-ch gruntów wlącz,one do wsplOlIl1inianego zapasu ziemi.
2. ROi!pOną&enie Ministrów: Ziem Odzyskanych Oraz Rolnictwa i · Refu~ Roł:nych,
wydane w porozumieniu z Ministrami: AdministraCji Pu!bliozlnej, Leśnictwa, Skarbu oraz Odb\l:dowy, us tali zasady włączania 00 zap'a su 'liemi, okreśłoniego wart. l, oraz wład:re powołane
(110 dokionywania tych aynności, jak również
'tryb piostępowania przed tymi władzami.
l\Ct. 4. Nieruchomości, wchodzące w skład
z:apasu ziemi, IOkreślo.ne~o wart. 1, oraz włącz,o
ne dó 'tego zapasu w m~l przepisów art. 2 i
3, pr~ na własność Państwa, o ile nie
staIllOwią już właSiIlości państwowej z mocy
innych przepisów pTawnych. Nieruchomości te
wchcx:lzą wlSkład PaństwIOwego FundusZ1U Ziesię

mi.

:Art. 5. Nie ruchomo ści,
kt61'e
wchodz ą
w skład z.a pasu ziemi, wolne s ą Qd wszelkich
dhlgów i ciężarów z wyjątkiem służebności ,
kt6,r ych utrzymanie w .mocy uzna właściwa
władza za niezbędne . Sprawa odpowied zialności Państwa za te obciążenia zostanie megulowana w odrębnych przepisach.

Art. 6. 010 uj.awnienia prawa włas ności nie-

rucllOn1ości; przejętych na rzecz Państ~'a w myśl
~pisu art. 4, oraz do wykreślania ob ci ą.żeń

hipotecznych, wskaza.nych wart. 5, stosuje się

Odpk>wieldlnio pr1ldpi.sy, ijek1retu z Idn.i.a '8 sierpnia:
1'946 .r. 10 wpisywaniu w księgach. hipiOteczny~
(gruntm,vy,ch) prawa własności nieruchomości!
przejętych na cele re:liormy rolnej {Dz. U. R. P:
Nr 39; piOz. '233).
'
.

D Z I At. II.
Zasady uetpoju rolnego I osadnictwa.
Ro z d z iał I.
Wydzielenie nieruchomości na cele publiczne:

'Art. '?. 1. Z !zapasu ziemi zostaw! wy<Jzie.
lone . i przekazane właściwym władzom i instytucj,o m nieruchomości, niezh'ędne na cele piublkzue (pa6stwowe, Sall'lOfządlOwe i spo łeczne)~
a w 5zcxeg61.ności:
1) na cele szkbhle i op!'e:truńC1JO- wycho"
wawcre;
2) na państWIowe i . samo,rządowe o·~rooki
kUltury rołnej, dla 'Zakład6w- prrnemys~u
rolnega oraz na cele melioracyjne;
3) na cele wojsklowe i klotnunikacji publicznej;
!t) na potrzeby rzwiązko.w religijnych uzna. Ilych prawnie wyzńań;
5)' na 11OZbooow-ę miast, U2drowisk, letnisl~,
kiolooii mieszkaniowych oraz ogródków:
d'Ziałjrowycil, które majdują się w strefie . Interesów l'lUeszkaruowych miast f
OŚl'oolWw przemysłowo-fabrycz:nych.

2. Obstar użytlCów rolnycll, wyd!Zie3.onydl
slioslOwl1ie do ust. '1, nie może przekraczać 100/0'
ogółu użytków rolnych') wchodizących w skład
zapasuziell11i. Ogl'.aniczeiIlia teglO nic sOOsuje się
dio użytków mInych, wydiziel<mYK:b na cele
szkolne.
3. RO!l.ponądzenie Mi~st1'Ów: Ziem Odz)". skanydl, Administracji Publicznej, RolD.lictwa:
i Refunn RQlnych, Skarbu oraz Odhudowy
ustali włatllZe powółane ({o wydzielenia i prr.ekazania nieruchomości, wskazanych w Illinie.isZ}'1ln artykule, onz tryb postępowania prz,ed'
tymi władzami, jak r6wnież warunki i sposób przekazania nieruchomośd.
'Art. 8. Do resztówek, pozos tałych po rorzp1arcelmvaniu wsz:eJ.kkh llierućhomoiśó wchod,zących w skład zapasu ziemi, stosuje się Qd'powiednio przepisy dekretu z dnia 12 cze rwca
1945 r. 10 przeniesieniuwłasnośd resztówe](
majątków l'o zparcelowanych na spó~dz.ielnie
Sarno[l'Olnoc y ClllQPskiej (Dz. U. R. P. Nr 27,
poz. 162) z tą zmianą, że mogą t>e reszt6'wki!
być oddane do bezpłatnego użytkowania spół
dzielniom paroel.a<:yjno-osadniczym, kt6'r e wsp6ł~
działały 2 właściwymi władzami w parcelacji
danych nie rochotności. W tym przypadku przepis ano 2 ust. 2 wymienionego dekretu nie ma
zas tosowania.
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,

goa,od••atw .ola,ch l ...lałek.

~rt.

9. Obszar użytkl6iw rolnych w gospodarstwach rolnych, nadawanych w trybie niniejszego dekretu, w zależności od warunków glebowych, te r,e nowych, klim,atycmych i elmnomicznych wynosić winien 007-15 hektarów.
Jednakże obszar użytków rolny,ch w gospodarstwach o charakter:be hodowlanym moż,e wynosić do 20 hektar·ów, istni' ejąoe zaś gospodarstwa rolne o obszarze użytków 1,olnych p'oniżej
,7 hektar·ów mogą być nadawane w dotychczasowym rozmiarze.
~·rt. 10. Obszar użytków l10lnych gospodarstw ogl1Od!nkzych nie może. prz,ekraczać 5
b!ektarlów_ Ogral1i~enie 1.'0 me dotyczy dlOtąd
istniejących ~OIS:pIOdarstw nasie'lllIlych i szk!ół
karskich, których loh:szar może wynosić dro 20
hektarów.
Art. 11. Obszar użytków rolnych działek'
dla 'OISadJniIrow rybackich i pracowników ża
truclnicmych w g,o spodarstwach leśnych i rybnych nie może przekraczać 3 hektarowo Obszar
użytków rolnych działek dła rrelnieślników
wiejskich nie moze przekraczać 2 hektarowo
O'bszar użytkióiw l'olnych po.zostałych kategorii
działek pl'aoowukzydf nie 'moż'e przekraczać 1
hektara_
'
.

Art. 12. 1. Szrne.g,&łiO\ve lZasady stlOOowania
n,o rm, przewidzianych wart. 9-11, ustali rozporząd~enie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, wydane w pOl1OZumieniu z Ministrem Ziem
O'dzyskanych.
2. Normy, pl'rewidziane w art.9-11, mogą być w d'l'QQlZe ochwały Rady Ministr6w
w poszae~lnych przypadkach lub na poszczególnych obszarach Ziem O'dzyskanych i iby,łeg!O
Woh'łeg'o Miasta Gdańska podwyższone ,nie wię
~ej j,ednak niż o ,l/a.
110lne nieżywotne
w ramach norm p.mewidzianych w clZtel'lech artykułach p'oprreld!za-

Art. 13. Gospodarstwa

mogą być uzupełnione
jąqch.

Rozdział

Nabywcy.

III.
I

.,

~rt. 14. 1.
łek) fnogą być

N abywcarni gospodarstw (dliaobywat:ele polscy, kt'órzy przybyli na oibszar Ziem O'dzyskanych i byłego
,WoInegx> MiaSta Gdańska w r~mach alocji osiecUeńczej, kiel10wanej przez władze państwo
we, bądź posiadają grunty rolne za zgoclą
władz państwowych.

2. Mogą być ró,wnież nabywcami gospodarstw rolnych (działek) tespośrod osób stale
zamieszkałych przed dniem 1 styc~nia 1945 r.
na obszarze Ziem O'dzyskan~ ,:' h , które uzyskały
lub uzyskają ?hywatelstwo WIsIcie.
-,

Poz. 2'79

Art. 15. 1. O's.oby ubiegające się 'o nabycie
gospodarstw rolnych «()grodiniczych) winny wykazać, że:

praktyczne przy~otlOwanie do
p'l':Owadz'e nia ~ospodarstwa mlnego (ogrodniczego) o'raz, że praca na roli
s taniO wi ich -główny zawód, albo
2) posiadają fachowe wykształcenie 1'I01:nicze.
2. \lVymlOglÓrw przewidzianych w ust. 1 nie
stlOsuj,e się do niepeI:n.ołetnich.
:A:rt. 16. Nie mogą !otrzymać g1OSpodal'stw
(działek) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za występek, polegający na uchylaniu
się od służby wojskowej, za zbrodnię lub ibrodnię wojskową oraz skaz.ane prawomocnym wyrokiem za występek przewidziany wart. 38
lub 39 niniej'S'ze~ dekretu.
. J\rt. 17. W trybie niniejszeg10 dekretu jWna osoba może nabyć tylko jedno gospodarstWIO (działkę). Małżeństwo są,downie niel"o2'ł'ą
~one uważa się za jednego uprawni.onegtq.
Rodzioó'W wra:z z poroostającymi przy nich niepeł!l1JOletnimi d~iećmi uważa się za 'jednego upraw:n],onego.
r,\,'rt. 18. 1. Pierwsreństwo do otrzymania
gospodarstwa (działki) mają:
1) zdtemobilizowani żolnierne i inwalid!zi
wojska polskiego, kt,óI'ZY. brali udział
w walkach o Polskę, oraz uczestnicy,
walk partyzanckich o Polskę z wyjątkieil1 tych, którzy występowali przedwlro Polsce Demokratycznej;
' 2) funkcjonariusze sł1użby bez.pieczeństwa,
ktÓ'rzy w związku ze służbą w ohl'lonie
demokratycznych zasad ustroju Państwa
Polskiego wstali inwalidami;
, .
3) wdlowy i sieroty po żołnierzach l uczestnikach walk partyzanckich pole.
głych w walkach lO Polskę jako tez
wdowy i sieroty po funkcjonariuszach'
slnib y btezpie.~e{)stwa, ktiSorzy polegli
w związku ze słu żbą w I()hrol1i~ deallokratycznych zasad ustroju Państ.wa P:oł:
sldeglO, IOraz (};sob'y, których Jedynymi
żywiJCielami byli wymienieni Zołnierze,
uczestnicy walk partyzanckich i funIe·
1)

posiadają

,cjtollarills.~e Shlżhy be:z.p'ie~reń5twa;

.4) repatrianci;

.
«
gospodarstw ,rnał'orol'l1Ych I
karłowatych, znajdujących się na oh·
szarach Pa.ństwa Polskiego porla obszarem Ziem O'drzyskanych j h. ';Volnego
Miasta Gda6ska.
2. O'soba, która została wprowadzona przez
wła<1rre pa.tlstwowe vi posia.dani~ gruntu na
obszarze Ziem O'dzyskanych lub b. Wol:ne~
Miasta Gdańska., ma pierwszeństwo dlO nabYCIa.
gospod.arstwa (działki), utworzonego z .tych
grun tów lub ich części, bez względu na plerw·
!;.zeństwo osób, wymienionych w ust. L
•
:j) właściciele

ot
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wartość utraconego (pogospqdarstwa.
· 2. Rozporządzenie Ministrów: Ro lnictwa i
Rdovl11 Rolrrp::h,., oraz Ziem Odzyskanych, wydane w porozumieniu z Ministl'em Skarbu, okveśli zasady ustalenia mienia, kt6rego równowartoś ć podlega zar<lichowaniu stosownie do
przepisów us tępu pop~edzającego, o:raż szacunku tego mienia, władze powołalJ,e d:o wyko- '
nania tych cz ynności, sposób pos t ępowania
przed tymi władzami i terminy, w jaki-::h należy
zgłaszać u p rawnienia wynikające z ustępu poprzedniego pod sankcją utraty tych upra wniel'i.

Art_ ' 19. H.JozplOl'żądzenie Ministra Ziem Odzy'skanych oraz Ministra Rolnictwa i Re{'o'rm
H.loTnych, wydane w piorozumieniu z Ministrem
Obrony Na11OdlOwej i Ministvem Bezp'i,eczleń
stwa Publiczneg10 'we właściwym dla nich zakl'es~e c1'l ialania, m,oże ogranicz yć zasvosowanie
p~erws "eństwa osób, wymienionych w ust. 1 pkt
1-3 artykułu pioprz'edzającego, do obszaró,w
l1iektlÓlrydl powiatów Ziem Odzyskanych i b.
Wolll'ego Miasta Gdańska.

spi()darstwa

Cena gospodal'stw

,
Art. 24. 1. Rozporządz,enie Ministr6w: Rolnictwa i Refolim Rolnych o raz Ziem Odzyska-l1ych, wydane w pOl1ozumieniu z Minustrarn
Skarbu, ustali te rmin i tryb spłaty należno,ści
za nabyte gospodarstwa (działki), aw szczególno~ki rodzaj i wysoko, ść ulg d[a osadnikó,w zagospodarowujących się za pośp:oclnictwem spół
dzielni parcelacyjno-osadniczych oraz zagospodarowUjących się w szczegółnie trudnych warunkach.
2. Na poc~et spłatY , ceny nabyCia mogą
być pobrane żalkzki przed przeniesi,e niem prawa własności gospodarstwa (dżialki).,
3. N ależnośó, przewidziane w n iniejszym
artykule, podlegają śCiągnięciu w trybie prze- ,
widzianym dla vealizacji naLeżno,ści publ'iczi!1'o- '
prawnyich.

IV.

(działek)

i jej

(drliałki)

~ostawii()Ileg(})

Art_ 20. Ministrowie: Z1ell11 Odzyskanych,
H)ol'llict wa i R 'e fonn Rdny,::h , Żeglugi i fIan dl.llZagra:nicznego oraz Odbudowy ustalą ob·
szary nadlmoT$kie, na kt-6rych zapas ziem,i winien hyć p'l'z,ez:rulI":ziO'lly w calości lub częścio'wo
łla twol'ze nie los~Hl r yhaddch.
Rozdział

Poz. 279 ,

spłała.

Art. 21; 1. Gospodarstwa (urziałki) nabywa
się odpłatnie za oenę odpowiadającą szacunkm,vi składni~6w gosp'odanstwa (działki).

, '2. Sz,<licunek gnLnt'ó'W ustala się WWY'SlO-,
równej f)ll'zeciętne,ltJu l10cznemu urodzajo' wi z {lanego obszaru ziemi, przy czym jako prz,e' ciętny ui'odzaj ,dla gruntóiw średniej jakoś,ci
pl"zyj'IJlHjle się 15 C0u, narÓ'w metrycznych żyta
'l jeclnego hektara.
3. Ministrowie : Rolnic.t wa i Rd;orm R o l- (
nydl oraz Ziem Odzyskanych określąw . d/l1od:ze
Rozdz ia ł V;
rozpK.H'ząclzenia odp'owiedin~o dio normy ust. 2
zasac1 y ustalenia prz,edętnego urodrzaju dla ,Akt nadania i przeniesienie prawa .łuności
gruntó\v Q jako,śd innej, niż śl'ednia. Rozporząnadanych gospodarstw (działek).
dzenie wY'l11ie1ni()ny,c h Ministrów, wyd.ane w po,
110lzumi,e niu z Ministl"em Skarbu, ustali zasad y
J\:rt. 25_ ' 1. Wy:znacZ1enie nabywcy g osposz,acu.nku budynków o raz inwentarza żywego i darstwa (działki) następuje w drodlZie orzeczenia
martweg,I).
\ovlaściwej władzy, zwaneg'u w dalszym ciągu
aktem
nadania.
Art. 22. ' Osaal1ikulm wojsko wym, ].;:,or;,;yst:a- i
]{1();~ki

I,
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jącym z !p'i,e rwszel'istwa prz,e widzianego wart.
' ust. I pkt 1, odlicza się od ceny pr:zypacJają
cej za g,o:spodarstwo (dlzia1'kę ) rówl1owartiość
gioslpOc1 arstwa o 'obszarz.e 10 h ektar6w uży tków
rolnyd l średn iej jako śd . Wysok,ość tej .l,ó-wnowartośd ustalą Ministrowie: Rolni,c twa i Re:/iorJnRolnyc h o raz Ziem Odzyskanych w plOl"'OzUlmie'l1in z lVlinistraJl11i: Obl'ony N al'odowej i
Skarbu.
związku z wojwe wrześniu 1939 r. utraciły
gospodarstwa r,olne na' tych terenach Rzeczypospnlitej Połsldej w jej granicach przed wojennydl, ktÓlre ni'e weszły w (Skład obecnego obszaru Państwa, o ' ile osoby 'te sta1e zamieszkiwały
na tych terenach przed dniem l ' września
, 1939 r., jak r6wnieżos<obom, które na mocy
umów międzyna:r;odowych, zawartych przez Pań
stwo !:,olskie,mają otrzyq.nać ekwiwalent wzamian za mienie , pozlostawioneza granicą, zarachowuje się na ppkrycieGooy naby<:ia go,-

Art. 23. 1. OSlohom, któ:re w

ną

l':ozpoczętą

2. Nadawać można gospodarstwa (dział
ki) fizyczni.e wydzielone lub jeszcze nie wydeielone. W tym o statnim przypadku akt nadania
plO winien wskazywać ni er uchomość, z której
grunty przynależne do gospodarstwa ( działki )
mają być wydzielone, ze wskazaniem, jakiemu
<obszal1Owi proociętnej jakości gruntów, wchodz ących w skład tej rueruchomo'ści, od:powiadać ma r ozmiar nadanego gospodarstwa ( dział

ki).

Mt. 26. 1. Osoba, która otrzyma akt nadania gospodars~a (działki) fizycznie wydzieloneg'o, ma prawo do objęcia tego gospodarstwa
w plOsi~d anie celem korzystania i pobier.a nia
z niego hezpłatnie pożytkó1w.
2. Osoby, któlre otrzymały akty nadania
gospodaI:stw (działek) fizycznie jeszcze nie wydzieLonych z więksrej nieruchomości, mają praWiO do prowizorycznego , przyznania im całości
lub części tej nieruchomości we wspói1ne pop~AAąni~ z~·ym) że iobjęty · w piOsiad.anie obszar,'

•
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n'astępuje w drodze 'Orzeczenia, zwanego orze.
czeniem o wykonaniu aktu nadania.
2. ' iV orzecz,eniu o wykonaniu aktJll nada·
nia należy wymienić: akt nadania, oSlobę naczęści nieruchomości.
bywcy oraz ·' prz'e dmiot i warunki nabycia go3. Na wnios,ek osób, wskazanych w ust. 2,
spodarstwa (działki).
grunty oddane im ~ wspólne posiadanie . mQ3. Orzeczenie o wykonaniu aktu nadania
gą b yć pl'Owizorycznie między nie podzielone
jest ostateczne.
wSt'osunku do obszar'u wskazaneg.o w poszcz1e-·
Art. 32. Do ujaw11ienia p'l;'a wa własności
g61nych aktach nadania. Prz,e pis powyższy st.o·
, nieruchomości, nadanych w trybie przepisów
śuje się 'Odpowiednio do prmvizorycz!uegn wyd zielenia części gruntu jednemu zainteresowa,' niniejsz1ego dekretu, w księgach hipotecznych
(gruntlOVvych) stosuje się odpowiednio przep,isy
ne;m u.
ri wpisywaniu do ksiąg hipoteczln ych (gruntIQ'Art. 27. Prawa ,vynikająoe z aktu nadania. wych) prawa wlaśnośd nieruch'Omości przeję
mają charakt'e r osobisty, są niezhywalne i nie . tych na cele rd:iolimy rolnej z tą ~ianą,'
dziedziczne. ,'" razie śmierci osoby, 'któ.ra uzy- że podstawą wpisu w księdze hipotec znej jes t
skała akt nadania, jeżleliśmierć ta nastąpiJa
odpis prawOImo'cnego ,ol'Z'e-czenia Q wykonaniu
przed orz!e czeniem 'O wylmuaniu aktll luadauia aktu nadania.
(art. 31), czlonkowic rodziny, kt6rz y z,e ziIJlarlyll n
11'oz:o stawa1i we wSJJ'ó[nociegospodar.cz1c j, rnają
R o z d z l a ł VI. .
pierwszeństwo prz,e d wszystkimi innymi osobami
do 'otrzy1i11'ania tego . samego gospodarstwa Właściwość władz powołanych · do orzekania
w trybie niniejszego dekretu.
(działki) w trybie niniejszego dekretu.
Art. 28. 1. O soba, kt6ra otrzymala akt
1\rt' 33. \lVładzami właściwym i w r()ZI1111ie~
nadania, ohowiązana jest prowadzić swe go- o nin niniejsz,e go dekretu są wladz.e administracji'
s11'odarstwo osobiście lub prz1ez członków 110dzi- · og61nej 'Oraz piowolane przy ty,cll wladza·c h pony, żyjących z nią razem, 'we wSp'6Jn{)ci(~ go·. " w~tJowe i woj·e wódzkie ],U111i,sj,C osa,d nirtwa
spodarczej.
l"olneg1o.
Niezas tos,owanie się do ohowią7.kn w~.; ka
Art. ·34. D'O zakrersu dziaJau ia wJadz adzaneg10 w ust. 1 uzasadnia cofnięcie akl'll na: miilistracji ógólnej , działających jaklO władZie
dania. W tym przypadku poclle-ga zwrotn w.1 osiedle6czte , należ y d,okonywanie ,\'s?(~ łkich czynwarto-ść naklad6w ko niec znyc h i użytecl,:Il ycll ,
ności w ' wykonaniu niniejsz'e go dekretu, o ile
kt6rych p'0siadacz dokonał w czasie .korzT; t;lłIia chdaet ten lub wydane na jego podstawie r,o~
z g,ospodarstwa (działki).
pD rządzenia nie stanowią ·i'u acz1ej.
-3. Rozporządzenie .M inistra Rolnictwa i
Art. 35. D'O zakresu dzialania wJaclzy adRef.onn R'olnych 'oraz M inistra Zif:'Hl Odzyska- l1'linistracji og6lnej jak'O władzy zielllski~j nan y>ch, wydane w . p orozumieniu z Minirslre'!J. leż y wydawanie orz,eczeó, przewidz.i au ych wart.
Skarb u, ustali władZie właściwe · dl() 'orz'('k;ulIa 30 i 31 niniejsz'eg:o dekretu 'Ora;z w . r,(?z[l0J:zą
w sprawie zwrotu nakładów l~rzewidziancg~ dzeniach wydany,c h na podsta''1'I'e nJfJlle!sze~~o
w ust. 2 oraz tryb p'0s tęPowal11a przed t )'1111 dekretu , tudzież wyl~ouyvvanie czynnośCI Il:ewładzami.
zbędn ych dla pl'zyg1ot,o wania g,os[lo<łars Lw ( dzJa'
4. Prz,episu ust. 1 nie stosiuie s i~~ do ua · lek) do ich nadania.
by wc6w niepelnoletnicll.
Art. 36. 1. Do zakresu działallia komisji
Art. Z9. Osoba, 1<:: t61"a otrzymała akt: nada .
osadnictwa.
rolneg'o należy orzekanie:
nia, może doczasLl wydania oU;Coczieuia ~) wy··
1)
o
nadaniu
gospodarstwa (działki) , nie
lwnaniu aktu nadania (arL 31 ) zrzec ~;I~: JJa wyłącza.jąc
budynk6w
i inwentarza (akt ·
daneg'o j ,e j glospodarstwa ( dzia łki), z olJ'owiąz
na,d ania) ;
kiern przekazania go właściwej wl'aązy ad.mi2) 'O cofnięciu <lktu nadania.
nistracj i Qg61nej jako władzy zje![})skl'(~j.
2. Nadto komisjom osadnictwa l'OIneĘomo.
Art. 30. 1. Przed prz.eniesienieilll prawa
gą być zlecoae inne czynności stlOs'~H~n;le .do
własności nadanego gospodarstwa (dziaJki)nH
11 ozporządz, efl wydanydl na mocy UlmeJsz,eg,'()
nabywcę (art. 31) ustala się cenę tego gospo.
darstwa (działki). J eż.eli gospodarstwo (dzi'aJ- dekretu.
ka) w chwili nadania nie bylo jeszcz'~ fiz ycznie
Art. 37. Rozporz ądzenie Ministrów: Ziem
wydzielone, ustalenie ceny nast ępUJe po lub
Odzyskanych oraz Rolnictwa i Ref.orrn Rolr6wrrooz, eśnie z określeniem jego graJllic.
nych ustali skład lmmisji osadni~ctwa rolnego~
2. Ustalenie oell1y . nabycia i okr~śl!enia ich właś,ciwość, tryb }JI0s!'ęPowama przed tyil nl
granic nadanego gospodarstwa (clziałln) na- komisjami orazwłaśdWlo'ść r.zoczmvą . wła(~~
stępuje w dl'od~e odrębnego Qrzeczenia władzy.
administracji ogÓilnej jako wład:z~ Zl:e;~1s.kleJ
A,..t. 31. 1. Przeniesienie plrawa wlasno,ści . w, prz,edmiocie postęP!OWCllU<L w~r)'ble UllllcJSz,enadanego , gtO,Sipiodarstwa (działki) na nab'YwrC~ :go del~.11e:tll.

nie może przekraczać łącznego Qbs'z aru 'grunt'l,1
wskazanego w aktach nadania tych Qs,ób. Z pt,)-'
siadaniem łączy się również prawo do korzystania i pobierania bezpłatnie pożytków z tej
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D Zł Al. III.
Pn.ple, Ir....e.

o przejęciu na wlasn~Pa:ństwa nieruchomości
ziemskich, wymienionych wart. 41 i . 42, oraz
do orzekania o przyznaniu przewidzianego wart.
Art. 38. Klio PlO O'trzymaniuaktu 1I1adallia 43 odszkodowania w naturze, tudzież tryb pDS tę ;
gospooal\Stwa {(J2iałkl) i objęciu tego gospo- - powania przed tymi" wład!zami i s'P'0s-ób wymiadarstwa w p\OISiad:anie opuszcza je, nie przeka- ru odszkodowania.
2.awszy właociwej wład'ly (art. 29'),
J\rt. 45. Rozporządzenia oparte na przepipodlega l{)arze aresztu tlJo lat 2 i grzywny, sach niniejsze~o dekretu - jeśli ich moc obowiązująca l'Ioociąga:ć się ma na obszar byłego
a]b!o jeidnej fl tych kar.
A;rt. 39. Kro, wykonując upraW1lłienia wy- Wolnego Miasta Gdańska - będą wydawane
przez Ministrorw: Administracji Publicznej i
Ilikaj'ące z aktu nadania, p'rzewichiane wart.
26, obniża wartość i zd01lność pliooukcyjną Ziem Odzyskanych, ilekroć dekret niniejszy odnośnie obszaru Ziem Odzyskanych pnewiduje
.glOspodarrstwa (iCWiałkl), z kitÓlreglO l<1ol1Zysta,
w zakresie wydawania rozporząd:zeń uprawniepodlega karze więzienia clio lat 2.
.nia Ministra Ziem Odzyskanych.
Art. 40.. 1. Ściganie przestępstw, przewiJ\:rt. 46. Wykonanie n1:IlleJszego dekretu
dzianych wart. 38-':39, następtUje na wnilOsek
porucza się Ministrom: Ziem Odzyskanych, Ad~
powiatowej komisji Qsadnictwa liOlnego.
ministracji PublicZll1ej oraz Rolnictwa i ReJ)o·r m
2. Prawolll1lOC11y wyrok skazujący za prz'e- Rolnych, każdemu w ich zakresie dJziałania,
stęPStWIO, wskazane wart. 16 niniejsz;eglO dew porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami!.
kretu, popel'nione po otrzymaniu aktu nadania,
Mt. 47. Dekret nmtejszy wchodzi w życie
staIlJowi porllstawę clio (Ylfnięcia aktu nadania
z alniem ogłoszenia. Jedinoc:ześnie tracą moc
gospod ars twa (-Clizi alki) .
prawną na .o bszarze Zicem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska sprzeczne z pI"ze
JJ Z I Al. IV.
pisami niniejSo7Je~o dekretu przepisy dekretu
..Iu.pla, , ..zejściowe i końcowe.
Polskiego Komitetu · Wyzwolenia Narodowego
z
dnia 6 września . 1944 r. o p'rzep'rowad~eniu
Art. 41. l. Nieruchomości zielln'skie, s't ano- .
refomny rolnej (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 3,
mące własnJOŚć osób, które uzyskały obywatelpoz. 13) oraz dekretu z dlnia 8 maoca 1'946 r. o
stwo polskie w trybie ustawy z dnia 28 kwietmajątkach
optlSZICZIOnych i poniemieckich (Dz.
nia 1-946 ·r. o obywatelstwie Państwa PlOlskiego
osób narodowości polskiej zamieszkałych na - U. R. P. Nr 13, poz. 87).
Prezydent K~ajowej Rady N arodJOwej :
obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P.
Nr 15, poz. 106), przejmuj1e się na własność
Bolesław Bie,.u'
Państwa i włącza d,o zapasu ziemi, określo
PreZJes Rady Ministrów: .
nego wart. 1, jeśli plO QPuszczeniu jej przez .
Edward Osóbk a· Morawski
właściciela i osoby prawa je~o repretentujące .
nieruchomość ta z mocy zarządzernia właściwej .
w/z Minister Zilertn Odzyskanych':
władzy lub za jej zezwoleniem została przoo
jan Wasilewski
wejściem w życie niniejs~eglO dekretu objęta
Minister Administracji Publicznej:
w posiadanie przez inną osobę.
Władysław Kierni/(
2. Przepis art. 18 ust. 2 znajduje tu odpowiednie zasooSlowanie.
wi z Minister Rolnictwa i Re fiorm Rolnych:
Art. 42. Również mogą być przejęte na
Bolesław Podedworny
w-łasność Państwa i wl'ączone do zapasu zieMinistJer Obl'lOny Narodowej:
mi, określonego \v art. 1, nieruchomości ziemM;chał Ż.qmier.!ci
skie, ktoÓiI1e w dniu wej'śda w życie niniej1sze go
Marszałek Polslci
dlekre tu nie majdują się w posiadaniu diotychczasIOwych właścicieli lub os6łb prawa ich
wiz Minister Skarbu:,
repre zentujących.
.
A

Art. 43. DotychczaSlowi właściciele nieruchomOśd ziemskich, Q których mowa w dwóch ·
artykułach plOprzed~jących, mają prawo do
odpowiedniego odszkodowania w naturze w dro<We bez.płatne~o nad.ania im gospodarstwa
(działki) w trybie niniejszego dekretu.
Art. 44. Rozporządzenie- Ministrow Rolnictwa i Refo11Ill Rolnych oraz Ziem Odzyska- ,
nych, wydane w porozumieniu z Minirstrem
. Skarbu, ustali władze powołane dlO orllekania '
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