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DEKRET 

Z dnia 13 września 1946 r. 

o rozgraniczeniu nieruchomości. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocll 
ustawy lDz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
.istrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej zatwierdza, co następuje: 

Art. 'J. Rozgraniczenie nieruchomości po
lega na oznaczlmiu granic, t. j. na określeniu 
położenia punktów i linii granicznych, utrwale
niu ich na gruncie oraz .Porzlldzeniu odpowied
nich dokumentów. 

Art. 2. ·1. Rozgraniczenie przeprowadza się: 
1) :r: urzędu, 

2) na wniosek osób iaiateresowanych. 
2. Z urzędu przeprowadza się rozgrani

czenie . przy: 

1) pomiarach osiedli lub ich częsc:, 

2) wywłaszczeniu lub odstąpieniu gruntów 
na potrzeby użyteczności publicznej, 

3) przeprowadzaniu scaleń lub parcelacji 
ni.eruchomości i w związku z przebu
dową ustroju rolnego, 

4) zakładaniu i przeprowadzeniu katastru 
gruntowego i budynkowego, 

5) usłanawianiu prawa zabudowy oraz 

6) urządzaniu gospodarstwa leśnego. 
3. Po upływie lat 10 od dnia wejścia w iy

cie niniejszego dekretu wszelkie nieruchomości 
mogą być rozgraniczone z urzędu także w przy
padkach nie wymienionych w ust. 2. 

Art. 3. Do rozgraniczenia nieruchomości 
właściwe Sil władze miernicze, o ile przepisy 
niniejszego dekretu nie stanowią inaczej . . 

Art. ł. 1. Postępowanie rozgraniczeniowe 
wSJiczyna powiatowa władza miernicza, o ile 
przepisy niniejszeg~ dekretu nie stanowią inac!ej. 

2. Powiatowa władza miernicza wydaje 
decyzję o wszczęciu postępowania rozgranicze
niowego. Decyzja ta winna być stronom podana 
do wiadomośći. 

3. Decyzja o wszczęciu postępowania roz
graniczeniowego jest niozaskarżalna. 

4. Decyzja właściwych władz o wszczęciu 
lIa określonych obszaraeh przebudowy ustroju 
rolnego lub wywłaszczeniowego zastępuje de
cyzję o wszczęciu postępowania rozgraniczenio
wego. 

Art.S. 1. Niezwłocznie po wszczęciu po
.tępowania rozlT&niczeniowolro powiatowa władza 

miernicza wyznaczy do przeprowadzania czyn
nościustalenia granic mierniczego, który: 

1) wzywa strony do stawienia się na grun
cie w terminie wskazanym, nie wcze
śniej jednak, jak po 7 dniaeh od daty 
doręczenia wezwania; jeżeli litroną jest 
osoba prawna prawa publicznego, ter
min nie może być krótszy od dni 14·tu; 
strony powinny pr:!edstawić w: terminie 
wyznaczonym posiadane dokumenty do
tyczllce gruntów podle rających rozgra
niczeniu; 

L) przeprowadza badanie na gruncie w o
becności stron; 

3) oznacza i utrwala granice na rruacio 
oraz SPorzlldza protokół graniczny, akt 
ugody i dowody pomiarowe; w razie 
sporu mierniczy utrwala Iranie e prowi
zorycznie według stanu posiadania oraz 
według dokumentów i wskazań stron 
i zaZnaCT!! jena planie. 

2. Nie utrwala się granic, które mają ulec 
zmianie w toku prac regulacyjnych. 

3. Niestawiennirtwo stron mimo wezwania 
nie wstrzymuje czynności mierniczego. 

4. W razie usprawiedliwionego niesławien'" 
nictwa wezwanej strony miernic!y odracza czyn
ności do czasu usłania przeszkody lub wyzna
czenia przedstawiciela - nie dłużej jednak nii 
na okres 1 miesiąca. 

5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania w przy'" 
padku przeprowadzania rozgraniczeń dla potrzeb 
przebudowy ustroju rolnego. 

6. Wspólnotę gruntową reprezentule dwóch 
przedstawicieli, wybranych zwykłą więklzością 
głosów na ogólnym zebraniu uczestników. 

7. Osoby, nie mające pełnej zdolności do 
działań pra~nych, zaginionych i nieobecnych 
rep1'-ezentuj~ prz~~stawiclele ustawowi. 

Art. 6. 1. Przy . ustalaniu granic bierze siC; 
pod uwagę znakj, ślady graniczne, odpowiednio 
plany i dokumenty oraz puukty dowiązania. 

2. Jeżeli brak jest danych, wymienionych 
w ust. l, lub są ono niewystarczailłce albo 
sprzeczne, ustala się granicę na mocy zgodnego 
oświadczenia obu stron lub jednej strony, gdy 
druga strona w toku pOItepowania oświadczenia 
nie złoży. 

3. Rozporząd .. enie P,I',tesa Rady Mini.tró~, 
wydano w poronmioni. z uiate.relOw •• ymi 
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ministrami, okreili, j_ie plany i dok,!menty 
mają moc dowodow" prsy ustalaniu IranIc. 

Art. 7. 1. · W przypadku sporu co do usta
lenia granic mierniczy skłania strony do ugody. 

2. Ugody zawarte przed mierniczym, do
konującym czynności ustalenia granic, posiadają 
moc ugód sądowych. 

3. Jeżeli do ugody nie doJdzie, powiatowa 
władza miernicza przekazuje z urzędu lądowi 
sprawę ,!raz z opinią. 

4. Spory graniczne w toku przebudowy 
ustroju rolnego rozstrzygają ostatecznie władze, 
dokonujące tej przebudowy. 

Art. 8. 1. Po dokonaniu czynności, wymie
nionych wart. 4-6, powiatowa władza mier
nieza orzeka o rozgraniczeniu. 

2. Na obszarach, objętych przebudową 
ultroju rolnego, orzeczeni. właściwych wł.dz 
kończące postępowanie zastępują orzeczenia o 
rozgraniczeniu. 

Art. 9. Do pOltępowania rozgraniczenia- · 
wego przed władzami mierniczymi stosuje się 
przepisy o postępowaniu administracyjnym, o ile 
przepisy niniejszego dekretu nie stanowią inaczej. 

Art. 10. 1. Mierniczowie przysięgli, doko
nujący ustalenia granic na wezwanie zaintere
sowanych, ląupoważnieni do dokonania tych 
czynności w trybie przepis6w art. 5, 6 i 7 
ust. 1 i 2 bez zachowania przepisu art. 4. 

2. W przypadkach, określonych w ust. 1, 
mierniczowie przysięgli po dokonaniu czynności 
ustalenia rranic lub stwierdzeniu sporu składają 
sporządzone dokumenty powiatowej władzy 
mierniczej, która przeprowadza dalsze potępo
wanie. 

Art. 11. Prawomocne orzeczenia wład'ty 
mierniczej o rozgr~niczeniu wydane w trybie 
ninieiszego dekretu m&ją moc wyroków sądo
wych. 

Art. 12. 1. Do rozgraniczenia nieruchomości 
na obszarach objętych przebudową ustrojlt rol
nego właściwe są władze dokonujące przebu· 
dowy. 

'2. W postępowaniu przed tymi władzami 
stosu .e sięodllowiednio przepisy art. 5, 6, 7 
ust. 1 i 2, 11 i 13. 

Art. 13. 1. Czynności nadzorcze w pOltę
powa 1ill rozgraniczeniowym wykonuje władza 
miernicza bezpłatnie. 

'2. Za pozostałe czynności mogą być po
brane opłaty, których wyso~ość i sposób pobie
rallia określi rozporządzenie Prezesa Rady Mi
nistrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

\I't. 14. 1. Do właściwości sądów należą 
sprawy, przekazane przez powiatową władzę 

miernicz~ w których przed mierniczym nie doj
dzie do ulody (art. 7 ust. 3). 

2. Do postępowania sądowego Itoluie się 
przepisy kodeksu postępowania niespornelO"Z tą 
zmianą, iż sądem właściwym miejscowo jest sąd 
grodzki miejsca położenia nieruchomości. 

Art. 15. Sąd, przed którym toczy się- spra
wa o własność lub . o wydanie nieruchomości 
albo jej części, właściwym jest także do prze
prowadzenia rozgraniczenia, jdeli ustalenie gra
nic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpozna
wanej sprawy. W tym przypadku sąd zamieści 
w sentencli wyroku także rozstrzygnięcie o roz
graniczeniu. 

Art. 16. Za przeprowadzenie postępowa
nia sądowego w sprawach o rozgraniczenie po
bierasię opłatę w wysokości od 100 do 500 
złotych. Opłatę tec określi sąd z urzędu w orze
czeniu kończącym postępowanie w I-szej instan
cji. Poza tym stosuje się przepisy o koszłach 
slldowych. 

Art. 17. Wykonanie orzeczeń sądowych 
o rozgraniczeniu nieruchomościodb)'wa siec 
z udziałem mierniczego, wyznaczonego przez 
powiatową władzę mierniczą. 

Art. 18.- Ustalono przy rozgraniczeniu gra
nice nierl1chomości winny być ujawnione w klię
lach wieczystych (hipotecznych, gruntowych). 

Art. 19. Przepisy niniejszego dekretu nie 
mają zastosowania do odgraniczenia pól rór
nicz-ych. 

Art. 20. 1. Znaki rraniczne winny być 
oehraniane przezpoaiadaczy gruntów oraz przez 
miejscowe właae. 

2. O ulzkodzeniu, zniszczeniu lub przesu
nięciu znaków granicznych posiadaeze gruntów 
obowiązani są zawiadomić miejscowe władze. 

Art. 21. 1. Posiadacze gruntów winni nie
zawiadomienia władzy w ciągu 7 dni od daty 
stwierdzenia przez nich uszkodzenia, zJliszcz.el'lia 

·lub przesunięcia znaków granicznych ulega ją 
w drodze administraeyjnej karze aresztu do 
3 tygodni lub grzywny do wysokości 1.000 zł. 

2. Winni uszkodzenia, zniszcJenia lub prze
sunięcia znaków rranicznych, niezaleŻRie od 
odpowiedzialności karnej, ponos'%ą koszty wzno
wienia tych znaków. Koszty te ustala powiatowa 
władza miernicza według rzeczywistel ich wy
sokości. 

Art. 22. Wykonanie ninieiazegó dekretu 
porucza się Prezesowi Radv Ministrów oraz Mi
nistrom: Sprawiedliwości, Administracji Publicz~ 
nei, Skarbu, Rolnictwa i Reform RoJnych i Ziem 
Odzyskanych. 

Art. 2~. 1. Dekret niniejszy wchodzl w ży· 
cie z dniem ogłoszenia. 
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2. Równocześnie tracą moc dotych~zas 
obowiązujące przepisy, dotycząco przedmiotów 
unormowanych w niniejszym dekrecie. W szcze
gólności tracą moc: 

1) załącznik l do uwagi l art. 1400 ustawy 
postępowania cyw!lnego z 1864 r. utrzy
many w mocy art. XVII § 1 pkt 9) prze
pisów wprowadzających kodeks postę
powania cywilnego i art. XVII § 7 pkt 2) 
tychże przepisów; 

2) §§ 850-853 kodeksu cywilnego austria
ckiego oraz rozporządzenia ces. z dnia 
22 lipca 1915 r. o odnowieniu l spro
stowaniu granic - (Dz. u. p. austr. 
Nr 208), utrzymane w mocy art. XXVII 
pkt 7) przepisów wprowadzaJllcych ko
deks postępowania cywilnego; 

3) §§ 919 i 920 kodeksu cywilnego nie
mi~ekiego; 

4) ustawa z dnia 9 marca 1934 r. o usta
laniu granic nieruchomości ziemskich 

przy przebudowie ustrolu rolne&o (Dz. 
U. R. P. Nr 34, poz. 319) j 

5) art. XL VII przepisów wprowadzających 
prawo o sądowym postępowaniu egze
kucyjnym w części dotyczącej sprosto
wania granic. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej I 
Bolesław Bierut 

w/z Prezes Rady Ministrów 
l Minister Ziem Odzyskanych: 

Władysław Gomułka 
Minister Sprawiedliwości I 

Henryk Świqtkowski 
Minister Administracji Publicznej J 

Władysław Kiernik 
Mini,ter Skarbu: 

Konstanty Dqbrowski 
w/z Ministor Rolnictwa i Reform Rd\"ycbl 

Bolesław Podedworn!J 
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DEKRET 

z dnia 19 września 1'946 r. 

o zmianie df!l1cl'etu z dn.la 4 siel'pniai945 P. o tym:xl!lsowym uregulowan.lu uposażeń 
funkcjonaJ'ił.i~J:ów służb, b~zpieczeń8i~e. 

Na pod~ta.wie ustawy z dnia 3 styczr.ia 
1945 r. o trybie Y1yuawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr l, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rad ., Narodowej zatwierdza, co następuje: 

..-ł.rt. 1. W dekrecie z dnia 4 sierpnia 1945 r. 
o tymczasowym uregulowaniu uposa~eń funkcjo
nariuszów służby bezpieczeństwa (Dz. U. R. P. 
Nr 31, poz. 186 i z 1946 r. Nr 13, poz. 90 oraz 
Nr 41~ poz. 240) wprowadza się zmiany nastę
pujące: 

1) Art. 2 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 2. Ustanawia się 14 grup uposażenia 

zasadniczego według następującej tabeli l 

grupa uposażenia kwota uposażenia 
miesięcznego w złotych 

-=============9===~ 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
lX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XiV 

7.350 
5.900 
5.000 
4.400 
4.000 
3.650 
3.300 
3.000 
2.750 
2.550 
2.400 
2.300 
2.200 
2.100 

/ 

2) Art. 4 otuymuje brzmienie: 
"Art. 4. Funkcionariusze służby bezpieczeń

stwa publicznego otrzymują dodatki: rodzinny 
i lokainy na takich samych zasadach, na jakich 
otrzymują te dodatki inni funkclonariusze pań
stwowi". 

3) Art. 5 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 5. Dla funKcjonariuszów służby bez

pieczeństwa publicznego, zajmujących stanowiska 
kierownicze, ustanawia się 11 IItl1wek dodatku 
funkcyjnego w następującej wysokości: 

stawka miesięcznie 
w złotych 

1 2.600 
2 2.200 
3 1.800 
4 1.500 
5 1.200 
6 1.000 
7 800 
8 700 
9 600 

10 500 
11 400 

Stanowi.ka kierownicze z do'lol'lowanJem 
sławek dodatku funkcyjnego okreśii Minister 
Bezpieczeństwa Publiczneao w porozumieniv 
z Ministrem Skarbu". 




