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389 
DEKRET 

Z dnia 6 gfudnia 1946 r. 

o .,t'I~1cuywaniu .,P.ez Państwo mienia niel'olniczelo na obszarze Ziem . Odzyskanych ' 
i b. Wolnego Miasta Gdańska. 

Na podatawie ustawy z dnia · 3 stycmia 
1(}45 r. o tryl:)ie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Mi
nistr6w postanawia, a Prezydium Krajowej Rady 
NArodowej zatwierdza, co następuje: 

Rozdział I. 
Mienie podlegajllce przekazaniu. 

Art. 1. Przekazywanie osobom fizYClEnym 
oraz osobom pra'wnymprawa public~nego t pry
watnego mienia, · znajduJącego się na obszarze 
Ziem Odzyskanych, a stanl)wi~cego własność 
Państwa, ż wyłączeniem mienia wskazanego 
wart. 2 odbywać się będzie w trybie ł pod 
warunkami określonymi w dekrecie niniejszym. 

. Art. 2. Nie podlegaJ~przekazaniu w trybie 
nhriejszego dekretu: , 

1) ni~ruchomości stanowiące zapas ziemi 
w rozumieniu przepisów dekretu z dnia 6 wrze
śnła 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na 
obszarze Zi~m . Odzyskanych i b. Wolnego 
Miasta Gdańska (Dz. U. R~\p. Nr 49, poz. 279) 
łącznie z nieruchomościami wydzielonymi z za
pasu ziemi z mocy art. 7 tero dekretu; 

2) luy i Irunty leśne; 
3) przedsiębiorstwa, nalezlloe do kategoryj. 

wymienionych wart. 3, ust. 1 lit. A pkt 1-9 
oraz lit. C ustawy z dnia 3 styczni,a 1946 r. 
o przejęciu na własność Państwa podstawowych 
gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, 
poz. 17), o ile nie · zosłanlł w drodze uchwały 
Rady Ministrów uznane za podlegające przepi-
som dekretp niniejszego; "" 

4) ruchomości objęte rozporządzeniem Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. 
wydanym w p()rozumieniu z Ministrami: Ziem 
Odzyskanych i Skarbu w sprawie zbywillnia 
niektórych ruchomości opuszczonych i ponie
mieckich (Dz. U. R.' P. Nr 33, poz., 206), z p6i
niejszymi zmianami (Dz. U. R.-P. z 1946 r. -
Nr 43, poz. 254 i Nr 70, poz •. 383); \ 

5) mienie uznane za potrzebne dla celów 
administraeJi państwowej blldź samorządowel 
albo dla celów użyteczności publicznej lub go
spodarki państwowej oraz na cele rozbudowy 
miast. 

Art. 3. Przedsiębiorstwa, przekazane w try· 
. bi. .tnieJszego dekretu, ' nie podlegai2l przejęciu 
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na własność Państwa nawet w rnie rozszerzenia 
rozmiara produkcii lub zwiększenia zdolno.ści 
zatrudnienia pracownik6w ponad Ira nice prze
widziaoe w ustawie z dnia 3 stycznia 1946 r. 
o przejęciu na własność Pańs~wa po~stawowych 
gał~zt. gospodarki narodow~i (Dz. U. R. P. Nr 3, 
p >z. 17). Ponadto dla pr()w~d%enia przedsię
biorstwa nabytego w trybie ninisjszego dekretu 
nie jest wymagan~ uzyskanie kuncesji, przewi
dzianej wart. 4 powołanejwyzel usta~y. -

Rozdział II. 

Nabycio Iclaierżawa mi"nia. 

. Art. 4. Przeka~ywanie mł~nia w ' trybie 
okreiłonym ew niniejszym dokrecie następuje 
w drodze sprzed.ty lub dzierżawy. 

. Art; 5. Nabywcami lub dzierżawcami mie-
ni., podlelającogo przekazaniu -w trybie niniej
szego dekretu, mOI Ił być oloby. fizyczne- oraz 
osoby praWDe prawa pubJicznero ' lub prywat
nego. 

Art. 6. Osoby skazane prawom9Cnym wy
rokiem za ' występek polegaillcy ' na uchyle!liu 

. się od zł.tby wolskowej, za zbrednię lab zbrod
nię wojlkowlI nie mo" uzyskat mienia w try~ie 
ninieJszego dekretu. 

Art. 7. 1. Spośr6d osób, ubi.ailłcych się 
o nabycle lub dzierżaw:ę, pierwszeństwo do 
uzyskania mienia maili w następuil\cej kolejności: 

1) .." rep.trlaacl; . 
2) zdemobi'Hzowani żołl1ieue, żolnierze 

służby czynnej, którzy brali uddał w walkach ' 
. o wyzwolenie Polski po dńiu l wucśnia 1939 r., 
oraz uczestnicy walk partyzal!lcłdch o Polskę 
z wyJątkiem tvch, którzy występowali przeciwko 
Polsce Demokratycznej; \ 

3) funkcjonanulze allJŻby bezpi&czeństwa, 
kt6rzy w związku że służbą "III obronie d.mo
kratycznych zasad ustroju Państwa Polskiego 
zostali inwalidami; 

4) wdoWy i sieroty po ż-?łnierzach i uczest:" 
nikach walk partyzanckich poit:lpycb w -walkach 
o Polskę, Jalto też wdowy .j sieroty po funkcjo
nariuszach służby_ bezpieczeń~twa, którzy po
legli w związku ze służb" w obronie demokr.

. tycznych zasadusłrolu Państwa Po!skh:go oraz 
osoby, kt6rych jedynymi zywłcie1ami byU wy
mienieni żołnierze, uc '!estnicy walk partyzanckich 
i funkcJonariusze służby bezpieczeństwa; 

5) Inwalidzi woie~nit inwalidzi pracy i więi
niowie obo%6w koneeiltracnnych; 

6} osoby, które w z:wi,zku z działaniami 
wojeullymi 1!traciły znaczną część swero ma~ 
Jątku w znilzczonych wskutek tych dl:ia~ań 
miaalach, osiedlach I)'b mnych ośrodkach, je
łeli zamieszkiwały w nich bezpośrednio przed 
uLtzczenie.. . ' . . 

2. OsOba. która zoatała wprowachoH przez 
władze PaOstwowe-lub samorzl\dowe w posiada-

nie mienia poniemieckiero na obsuue Ziem 
Odzyskanych, ma ' pierwszeństwo do nabycia 
lub wydzierżawienia tero mieqia bez wzgl~du 
na pierwszeństwo osób wymienionych w Ulot. l. 
Przepis ten stosuje siC; również do osób prawnych. 

. 3. Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyska- ' 
. nych wydane w porozumieniu · z ~injs trami: 

Obrony Narodowej, Skarbu, Przemysłu, Odbu
dowy i Bezpieczeństwa Publicznego m(\ie Ila 
obszarze niekt6rych powiatów ZiQill Od:t:ysk.
nxcb przyzaać OSObOM, wymienil}nym w ust. 1 
pk.t 2 i 4, pierwszeństwo przed oawhami, wy
mienionymi w pkt l i 3 tego ustępu. 

Art. 8. Ni~zależnie od pierwszeństwa pn:e
widzianelo w artykule poprze.łżającYm podie
gają ' przekazaniu ile pomieszczenia przezii&CZOne 
dla pracownik6w większych zakład6w pracy 
obiekty mieszkalne połoione w pobMu tych 
zakładów. -

Art. 9. 1. Osobom, które w związku 7. woj
ną rozpoczęą we wrześniu 1939 r. pozoltawiły 
mienie nieruchome . na tych tereRach Rzeczy~ 
pospolitej Polskiej wiei rranieach pn:edwojen
nych, kt6re nie weuły w skład obecnerc ob
szaru Państwa, jeieli osoby· te atale za.ieszki- · 
wały Da tych terenach przed 1 wrześni. 1939 r., 
lak r6wnież olobom, ki:Ó?t.l na mocy umów mię
dzynar~dowych zawartych . przez _ Państwo Pol
s\de maj~ otrzymać ekwiwillent WZam!4il za mie
nie pozostawione ta gran')CIl- zaracbcwlIje się . 
na pokrycie ceny nabycia lub . czynnu dziel"
żawneio za mienie prz"k&zane im w trybie 
przepis6wniniejszego dekretu wartość llozosta- . 
wion. mieaia nieruchom ego. . 

2. W przypadku, gdy pozost&wionym mie
.iem był. ·nierucbomaść z zakr~u budownictwa 
mieszkaniowe1°' suma podlel~iąea zarachowaniu 
w myśl przepisu ustępu poprzedzaiącego niel 
może być wy.tua od wartości budynku o 0lól
nej powierzchni uzytkowej pomieszczeń r6wnej 
220 m2• Ro%porządzenie Rady Ministrów może 
w . stosunku do pOl'.:ostnłych wdzajów m;enia 
nie-ruchomep określić maksymalną sumę pbdle
ral~ zarachowaniu. 

3. Zarachowanie przewidziane w ustępach 
poprzedzających uzależnia się od warunk~ sta
łego zamieszkania' nabywcy lub dderiawcy na 
obszarze Ziem -Odzyskanycb. 

4. Rozporządzenie Miljlistra Ziem Odzvsk.
nych wydane w porozumieniu z Ministrami: Skar
bu, Przemysłu i Odbudowy określi zasady usta
lania mienia, kt6rego równowartość podl~ ga 
zarachowaDiu stclS<ownie do przepisów ust. 1 i 2, 

_ oraz szacunku t~go mienia, lak r6wnież wł~dze 
powołane do wykonywania tych czynności, .po- . 
.b postępowania przed tymi władzami ' i t.sr
miny, w jakich naleiy ' zrłuza~ aprawnienia 
przewidziaae w list «:pach poprzedzalących, poci 
lankeją . utraty tychaprawnieii • 

• 
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Art. 10. l. Osobom, korzystającym z pierw
szeństwa przewidzianego wart. 7 pkt 2. 3 i 4 
oraz osobom. których jedynymi żywicielami byli 
wymienieni żołnierze i ucz'~ :t ilicy walk party
zanckich, - odlicza się od c~ny nabycia lub 
czynszu dzierżawn~go za mienie prz tlkazane im 
z mocy przepisów niniejszego dekretu sumę, 
której wysokość ustali Minister Ziem Odzyska· 
nych w rozporz'ldzeniu wydanym w porozumie
niu .z Ministrami: Obrony Narodowej. Skarbu, 
Przemysłu i Odbudowy. 

2. Wymóg w.kazany wart. 9 ust. 3 ni
niejszego dekretu stosuje się odpowiednio do 
osób oznaczonych w ustępie poprzedzającym. 

Art. 11. Zastosowanie uprawnień z art. 9 
l 10nini<lljueio dekretu nie może nastąpić 
w stolllunku do osób, któ!'łt skorzystały z uprAW
nlen przewidzianych . wart. 22 i 23 dekretu 
z dnia 6 września 1946 -r. o U8t~Oju rolnym 
l osadnictwie na obszarze Ziem OdzyskaJlych 
I byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. 
Nr 49, poz. 279). ' . 

Art. 12. Minister Ziem Odzyskanych może 
w dr,3dze rozpon;ądzeaia wydanego w . porozu
mienia z Ministrami: Skarbu; Przemysłu i Od· 
budowy wskazać poszczerólne · katerarie przed
miotów majątkowych, przy których ,fiabyciu lub 
wydzied:liwieniu nie moi. nastąpić zaliczonie 
albo zarachowanie przewidziane wart. 9 i 10 
niniejsxego dekretu. . . , 

Art. 13. Rada Ministrów 'może ustalić 
w drodze rOł:porządzenia specjalne za$&dy okre
ślania cen . sprzedażnych 'łub ' cźynszów . dzier
Ż<łw.aych za pouczegółno kategorie przedmi~ 
tów majątkowych i dła poszczególnych km tego-
ryj naoywców lub dzierżawc6w. ' 

Art. 14. Rozporządzenie Minisfra Skarb. 
wydan~ w porozumienia :z Ministrem Ziem Od
zY1łkanych t\slali zasady określania, spo,llobu apłaty 
ceny sprzedażnej lub c~ynszów dti~rżawnych 
za mienie przekazane w trybie niniejszero de
kreto. 

. Art. 15. 1. CeDIi sprzeddn~ budynku zni-
I'ZCZQ,nego lub uszkod-zonego co najmniej w sto
SQuitt~ 50°/. umarza sili w całości lub części, 
Jeżeli odbudowa zostanie dokonana przez na
bywcę w spos6b i w terminach określonych 
w umowie sprzedaiy. 

2. Umorzenie nastąpi w wysokości. ic$wnel 
lumie poniesionych. przez nabywcę k()sztów od
budowy. z tym. iż kwota umorzenia nie może 
przekroczyć sumy tych kosztów, obliczonych 
według przeciętnych cen i plac w czasie I miej-
ICu wykonanj~ odbudowy. ' . ' . 

R o z d z la l III. 

Wladz.e. 

Art. 16. Władzami właściwymi do orze
kania w sprawach doŁyczllcycb przekazywania 
mienia w trybie dekretu niaiejlz.o 1\1 

l) Główna Komisja Klaayfikacyjric- Sza '" 
cunkowaj 

2) wojewódzkie komisJe klasyfikacyjno-sza. 
cunkowej 

3) komisje osadnictwa nierolniczego j 
4) odwoławcze komisje osad2lldwa nie

rolniczego. 

. . ~rt. 17',00 ,zakresu d:z:iała~iA Głównej 
KomiSJI Ktasyhkacy!no-SzacUnKOWGl uleży I ' 

l) ustalanieorólnych %Asad i wytycznych, 
dotyczących przek.uywania mienia w trybie de

, kretu niniejszego, oraz norm szacunkowych mia
rodajny~h .dla olrreślenła wartości ,przekazywa
nego mlelua j 

2) rozstrzYfanie sprzeciw6w od oneczeń 
wojewód;r;kich komilyJ klalyfikacyjno- Izac\inko-
wy.chj , ' " 

3) wykonyw&Die udzoru nad działalności .. 
wojewódzkich komisyJ ldasyfikacyJno-szacunko- . 
wych. _ 

Art. 18. Orzeczenia Głównej Komiaji Kl.
syfikacyjno-Suc.nkoweJ są olt.~zne I nie pod ... 
łegalł\ zaskarżeniu .do 'NaJwyższego Trybu

. nałll Administracyjnezo. 
Art. 19. Do za~resu działama wojewódz

kich komisyj klasyfikacyjno - s%scunkowyeh na":-
Jeży: ' _ 

1) )'litalanie z uwzględnieniem przepisów 
wart. 2 niniejszego dekretu I wytycznych, wska
zanych przez Głównł\ Komi.i~ Klasyfikacyjno
Szacunkowll. Jakie \mienie podlega pn;~kazaniu 
w trybie dekretu niniejszego j 

_ 2) ustalanie na podstawie nOJm .. :G ,,'ć.unko-
wych. wskazanych przez Gł6wn .. Komisję. war
tości mienia. od którel uzależnione- będzie okre
ślenie ceny kopna lub czynszu dzierżawnego; 

3) okr"eś[anie, kt61'8 spośr6d przedmiotów 
majątkowych mogą 'byd przekazane wył~cznie 
w drodze sprzedaży blldi wyłącznie w drodze 
dzieriawy i co do r.tórych, w wykonaniu roz
porządzenia Młnistra Ziem Odzy!k.nych prze.
widzianego w ,-art. ·12. nie może nastąpid zasto
sowanie przepis6w art. 9- i 10 niniejszego de
kretu. 

Art. 20. 1. Każdy z członków. biorllcyeh 
udział z głosem stanowczym w obradach komi
s! f, może wnieść sprzeeiwod orzeczenia komisji 
w terminie dwutygodniowym od dnia lego wy-
dania. / 

2. ·W razie uebylenia orzeczenia- przez 
GłównIl Komisię Klasyfikacyjno - Szacunkową 
sprawa podlega . ponownemu rozpoznaniu przez 
-komisi~ wojewódzkł\, leieli Główna Komisja nio 
rozstrzY2nie jej .e własnym zakresie. 

Art. 21. 1. Do zakresu działania komisji 
osadnictwa nierollliczero należy orzekanie, komu, 
w laki Iposób i pod Jakimi warunkami, .. w szcze
gólności za iakll cenę ,lub za Jakim, C%y,nlzelll 
dzioriawllYm, llUby)ł przekazanie .iui .. 

/ 



,2. Komisjo ' osadnictwa alerolAiczogo orze
bjll również o umo'rzeniu całości lub części 
ceny kupna oru o' odroczeniu terminu 'płatności 
tej ceny w przypadkach przewidzianych w art. 15. 

Art. 22. ' Od oueczeDia komisji osadnictwa 
nierolniczego służy ubiegającomu się o nabycie 
lub dzierżawę mienia odwołanie do odwoławczej 
komlsii osadnictwa nierolniczego. 

Art. 23. 1. ' Odwoławcza komisja osad-
- nictwa nierolniczego \rozstrzyga .prawę w~ wła

snym zakresie działania bez prawa odesłania de 
ponownego rozpoznania komisłi osadnictwa nie
rolniczego. 

2. Orzeczenia komisji odwoławczef , osad-
nictwa nierolniczego ., ostatoczne. ' 

Art. 24. RozporZłldzenie Miniatra Ziem 
' Odzysk5nych wydane w porozumieniu z Mini
ałrami: Skavbu, Przemysłu I Odbudowy oraz in~ 
Dymi zainteresowanymi miDiatraęli określi skład 
Gł6wDej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowe", 
wojewódzkich komisyj klaayfikacylno-azacunko
wych oraz komisfi otadDictwa niorolniczogo 
ł odwoławczych komisyj osadnictwa nlorolnl
czego, tudzież ureguluje szczególowq) sposób 
powoływania przowodnicZIlcero oraz członków 
komisli I .Ich zast~pców. Rozporzlłdzonie to 
astaU poudto normy dotyczące właściwości 
miejscowoj, fak też trybu postępowania i fank
~onowania wf'!I"lenłonych komisyj. 

r{ o z d • i a I IV ~ . 

Sposób i .kutiO pnekuania mienia. 
Art. 25. PrawOIDocne orzeczenie komisjt 

osadnictwa nierolllic.zelO lub orzeczenie odwo
ławczo1"komiali o,adnietw~ nierolniczeS'o uata
lające osobę; . której ma by~ przekazane mienie, 
będące przedmiotem orzeczenia, oru sposób 
I , warunki", przekazania (art. 21 I 23l stanowi 
podstawę do zawareia umowy sprzedaży lab 
dzierżawy tego mienia. 

Art. 26. 1. .Umowy z nabywą lub dzier
ŻAwcą wskazalle , w artykule poprzedzającym 
zawieraj, w imieniu ,$karbu Pańshra Instytucje 
kredytowe, upoważnione do tych czynnośoi przez 
Ministra Skarbu w , zarz2łdzeniu, ogłoszonym 
w Monitorze Polskim. 

2. PostaDo~ieDia tych umów powinny byĆ 
pod , rygorem niewdności zgodne z treściI! orze
s:zeń, wskazanych wart. 25. 

. A rt. 27. Ola WAŻnośCi umowy sprzedaży 
aio jest wymllj'4ne zachowanie formy riohutal
nej. Zawarcie jej powinno nastąpi~ na piśmie 
z tym, ie narów~li z podpisem nabywcy traktuje 
się złożone pnez niego ośwladczeEl~e do proto
kolu sporządzonego przez przewlldnfczlłcego 
komisji osadnictwa nierolniczero bll;di delego
wanego przez tegoi przewodniczącego członka 
komisji. . ' 

Art. 28. l. Do uJawaieDła prawa WIuBOŚcI 
aieruchomoHl · Dabytjch w ., trybie 'przepia6w ni-

'-

mOlszero dekretu oraz zabezpieczenia . należno- ' 
jci z tytułu ceny tej nieruchomości w księgach 
wieczystych stosuje site odpowiednio przepisy 
o wpisywaniu do ksllłg ' hipotec2Dych (grunto
wych) prawa własności nieruchomości przejc:tych 
na cele reformy rolnej z tą zmianą. że podstaw, 
wpisu w księdze jest odpis umowy sprzedaży 
poświadczony przez instytucję krec.ytcwą wsk.
zanll wart. 26 ust. 1 oraz urzędowy odpili orze-

>czenia przewidzianego wart. 25. 
2. Do wpisu prawa. wlasności nabytej nie.. 

ruchomości nie są potrzebne dokumenty pomia
rowe przewidziane w przepisach o k.iępch wie
czystych. Wystarczy opis granic nieruchomości 
dokonany na podsta~io szkicu podziału i po
~wiadczoDy przez władzę administracji ogólnej , 
pierwszej instaDCji~ 

Art. 29. Umowa odpowiadai,ca w&runkom . 
przewidziauym wart. 26 i 27 stanc~i podstawę 
do ujawnienia tytułu wlasROści na rzecz nabywcy 
w rejestrze handlowym lub ' iDJlych rejestrach 
publicznych. , 

Arl 30. Przepisy artykuł~w 25 - 28 sto
sufe się odpow~dnio .cło umów dzierżawnyCh 
ł ~ynikającyeh z niCh uprawnień. 

Art. 31. 1. InstYtucje kredytowe wskuane 
wart. 26 obowiązłIDe lU!. w ioiieaiu ł D& rzecz 
Skarbu Państwa do inkasowania oraz w-miarę 
potrzeby do posnkiwania w drodze slldowej \ 
i egzekwowania naleiności, pnyp adających 
z tytułu ceay aprzed.ży l.b CZ)'DU1l dzierŻAW
nero za mienie przekazane w trybie ninłej.aze-

10' dek.ret~: • " . . . " \ 
2. MIDłstor Skarbu usta b w drodze Z&r%lt" 

dzenia nudy wynagrodzelAia należnego insty
tucjom za wykonrwanie czynności wskazanych' 
w ust. 1. 

Art. 32. 1. Należnojci z tytułu zllktedyto
wanej eeny sprzedainej oraz naldł'kości z tr
tułu czyn.lm dzierż •. wnero mOllł być cdslll
piono instytucjom kredytowym wskazanYID 
wart. 26. 

2. W:trunk:iodstąpienia pruJ: Skarb Pań
stwa na!eżooici wymienionych w ustępie po
przedzającym ustala ' Minister Skarbu w drodze
zarząd7;eń ogłoszunych w Monitorze I?olsldm. 
W zarządzeniach tych.,zostaną wskan,ne osoby 
upoważniono do zawieruia z instytu.cjami kre
dytowymi w. imieniu Skarł>" Pań!łŁw~ umów 
o odstąpienie tych nalcżnoŚci. Instytue~~ te BIl 
równiet uprawnione do wykreśle13ia po uis.~cze
liiu wspomnianych należności , hipotek zabez
pieczających te należności. 

3. Ul~wnlenie w · księdze wieczystej Ocllłą-, 
pienia instytucji kredytowej należności wskaza
nych w ustępach poprzedzających DAstąpi na 
jednostronny wniosek tej instytucji, bez potrze
by zachowania innych warunków lub formalno
ści oprpcz przedstawienia odpin amowy, po
świadezonego Przez osobę lIpowaiD~ do Od-
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stąpienia w zarządzeniu, wskazanym w ustępie 
poprzedzaiącym. • 

Art. 33. 1. Mienie przekazane na mocy 
nintejuego dekretU wolne jest od wszelkich 
dłilgÓW i cięż-6w z wyj~tkiem służebnoici, 
których uŁrzym_e !V' mocy zostanie przez ko
misję oS1dnicłwa nierolIlie~ego uznane za nie~ 
zblOd 'le. Sprawa oip,wiedzialności Państw .. za 
te obci"że:t!a %ołtanie uregulowana w odręb
nych przepisaoh. 

2 . . Ws zelkie wpisy hipoteezne dotyczące 
długów i ci~;,h'i6w, wskuanych w ustqpie po~ 
prz"H,b;aiącYIll, W]IIkreeta się na wniosek nabywcy 
lub d. ,?;ierżawcy alb .. i2stytucji kredyt6w~j wska
zanej wart. 26. Dla . wyk:r~ś!enia słui:elu,ości 
koniecz!le jest z.łei •• ie. urzę.łowe~o odpisu orze
czenia Komisji osa_łotwa niecolniczego uznalą
cego słd:ebnGść la w,nasłą. . 

Art. 34. Nioruohomościluo przelllsięWor
stwa n&hyte VI t ryltie Rnewidzianym niniej.Sl:ym 
dekNtem nie mor-Il hyć pod rygorem niew.ź· 
n!)ści zbywtne It_ ' zel:wolenia k_sii 03ad~ 
nictwa nierolnłcz.,e, zarO"NDO odpłatnie jak 
i pod tytałem dUlIIym, w ciągu lat dv..-óch od 

. daty wejścia w iycie dckrdu, a w każdym ra
zie ~J~ mog~ by6 b.z tel02: %ezwolenia zbyw.ne 
wcs;~ii.l iej niż ' po upływie roku od daty umowy 
sprz~Jaży. 

Art~ 35. 1. OSGbom fizycznym i prawnym, 
które w okresie COSll do końca 1947 r. poczy
nią VI nabytych w trybie wniejszego dekretu 
prz-edmiotac:h m&l14tkowych inwestycje, potrąea 
się ~ do~hcdu, ,e.rająeego · opodatk.wanhr 
wedło.j' dział'il I dekretu z dnia 8 stycznia 
1946 r. , 0 podatka dochodowym (Dz. U. R. P. 
Nr 2, poz. 14). .u.y wydatkowane na te inwe
stycje. Potrącen tych dokonuje sill z dGCboda , 
osiągniętego w reku , p«?,datkowym (rachunko
wym), w którym- Inwestyclete zostały prze-
prowadzoDe~ . 

2. Nabycie w trybie ninie~szego dekretu 
do dnia 31 grudai:a 1'41 r. przedmiotów mająt- . 
kowych uwa-ia się za wkłady fiDaD30~ deko" 
nane xgod!Qie z pl .... g1lspodarczym Państwa, 
który'.::.h. przeprowadzeni. pawQduie zanJ:Maanie 
w latach podatkewyota 1946 - 1947 pobOl'U po' 
dałku dochodow.,.. według działu Uf dekntu 
z dlłia 8 sŁycz:aia 1'-46 r. o pod.tkn dochodo
wym (Oz. U. R. P. Nr 2, poz. 14). 

3. Sumy wy ..... wane na nabycie mienia 
w trybie niniejR-.,o d_etll i na fnwestycje 
wymien!one wusł. 1 wyłącza się z podstaw 
o?odatkowania pedłll:łN, pt)bi~ranego na pod
sŁawie dekretu z .<kI 13 kwietnia 1~4S r. o 
naAzwyczainym ..... 0 od W%bosracenia wo
jennego iD:!'!, U. R. P. Nr 13, poz. 72). 

4. J e:!:cli S!lma wydatkowana na inwestycje 
wsk!lzarta w ust. l przewyższa osiągnięty przez 
osobę zahterfisewaną w tymi. roku doch6d, 
nadwyH:a ta nie w.tywa n_rozmiar stosowanej 
Uł2i podatkoweJ. "f!l przypadku tym potrllcemu 

z dochodu podlega suma nie większa od do
chodu uatalonego na · rok podatkowy (rachuu
kowy), w którym dokonano inWestycji. . 

5. Pozo.tały po potrąoeału, stosownie do 
ustcw~w pGprzednjącyeb, dow.ód. podlega opo
datł«,warftu wedłtl'i' tej stopy pr(l~-entowei skali 
artykułu 18 dekretu o ptlCiatku docbodowym, 
jaka przypad.a od osiągniętego dochodu bez po-
trąceń przewidzianych w ust. 1. . 

Rozdział V. 
Przepiay dla obszal'u b. Wolneto Miasta 

Odań.Ie •. 

Art. 36. Przepisy niniejszego dekretu sto
suie się ódpowiednio do obs.uru b. WclnegCll 
Miasta Gdańska ze zmihnami przewidzian.ymi 
wart 37 i 38. 

Art. 37. Prze pi. art. 35 ust. 2 nie ma za
stosowania na obs'tarze b. Wolnego Miasta 
GdaB~ka. 

Art. 38. l. Mlllister Administracji Publicz
nej posiada na obszarze b. Wolnego Mia~ta 
GdańsGa uprawnienia przysfugtljącew niniej
!łZJ1D dekrecie Ministrowi Zi~m Odzyskanych. 

2. Rozporządzenia oparte na przepisach 
niniejszego dekretu - i_eli ich moc obowią
:ruJęca rozciągać się ma na obszar b. Wolnego 
Miasta Gdań3ka - będą wydawane przez Mi-

. nistrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzy
aklUlycb, ilekroć dekret ni~y co do obazaru 
Ziem Odzyskanych przewidoje w z~kresie wy

. daw&. rozporządzeń uprawnienia Ministra Ziem 
Odzyaknych. 

R o z d z i a ł VI. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 39. Jeżeli nabywca lub dzierŻAwca 
mi!l':nia, przekazanero mu na mocy prJ:episów 
niAtleiszego dekretu, korzystał Już z teeo ma
iątiku Da pedBta wie zavrartei p.,..zednio umowy 
nsjmu lub dzł .. iawy~ to na~ przez niego 
z powyisz~ tytułu kwo\y, przypada;ące za 
okres czasu od daty nobycia upraw_en w myśl 
JlM'z.epłeów nim~zego d __ a, ulec&ią zaHeze
mu na pOCEet · nałeenej od niet'Q pntea.ji . z ty
tułu cetłł' kupna lub czynuu tls.-Zawnego • . ' 

Art. 40. Wykoname nia~czeco dekretu 
poroGU się Ministrowi Zieni O.ysk.ych, a na 
.lNarze b. Wo&.ne.ro M;'uŁa Gdańska - talie 
Miaittrowł Adminisłraeii Pubiic.zneiw pOI'O::CU

miGAm z~ami: Skarbu, Ot.roay Narodo
wei. Prz~mwsł~l, Odb«'llowy, BM:pieczeństwa 
POthlicfiiego oraz innymi zainteresowanymi mi
nj'strami. 

Art. 41. Dekret niniejszy wchodzi w żyde 
z dniem ogłoszenia. 

jednQcitdnie tracą moc prl,wną na ob
azarze Zibm Odzyska.,ycb orAZ b. Wolnego 
miasta Gdanska aprzeczne Z przepilaDii ninieJ-
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Izero dekretu przepis}" ustawy z dnia 3 stJ'ezl?ia 
1946 r. o przelęciu na włas~(lść pa:ó!!hva pcd~ 
.taw~wycb rałęzi go.pc~Jarki narodowej (D::. u. 
R. P. Nr 3, poz. 17) or.,z d~krehl z dnIa 8 
marca 1946 r. o m .. jętkach opus:r.~'lqJ\!lyeh _ i po~ 
ni~m!eekicb (Dz. U. R, p, Nr 13, POJ:, 87). 

P~,Hydel!t KraJowej Rady Na,odowcjl 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady ' MJn;strów : 
Edward Osóbka - MorawJł!d 

Minister Ziem O dzyskanycb ~ 
Władysls.w Gomułka 

Minister Administracji Publicznej I 
Wtpdysław /(iernik 
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Minister Skarbu: 

Kon$tantg Dąbrowski 

Min,ister Obrony NarodoweJI 

Michał Żymierski 
Ma7'ualek Pol,ki·' 

Minister Przemysłu I 

Hilary Minc 

w/z Minister Odbudowy I 

Juliuu ŻakowskI 

Minister Bezpie~eństwa Publicznego: 

Stanisław Radkiewicz 

. 
ROZPORZĄDZENIE RADY JVilNiSIRÓW 

z dnia 28 liitopada 1946 r. 

o trybie postępowatnia przy przekazywaniu eamorzędowi terytorialnemu. o •• z ol'ganizec}cm ' 
spółcbleiczym pnedsiębicl'&tw przejętych n a własncś~ Państwa. 

Na podstawie art. 5 i lO ustawy z · dnia 2) przedstawiciel Państwo\!(ej Rady Spół-
3 stycznia 1946 !" o przej ęciu na własność P:lli- dzielcżej, jako ~ ast~pca przewodniczącego. 
stwa podstawowych gałęzi~ospodarki nar?dowej . 3) przeclstaw;c:ele Ministeutw: Skarbu, 
(I?z. U. ~ •. P. Nr 3, poz. 11' , zarządza SIę, co Przemysłu, Administracji Public%nej, Zi(:m Od
następu)", zyska\'l.ycb, Aprowin ejl i Handlu, Rolr.ktwa 

§ 1. Powołuje się , Komitet, którero zada- i Reform Rol~ych, PrAcy i Opieki Społecznej, 
niem jest przedstawienie Radzie Ministrów W~'lio· Informacji ' i ' Propagandy ~ po jednym z kAż
sków w przedmiocie przekazywania przeclsię- dflgo Ministerstwa, 
bio~.!Itw pr~eję~yoh na~ł..snoś~ Pań :twa qrg~r.i· . 4) dwaj przedstawiciele Zwlązh Rewizyj
zacJom spółdzIelczym I samorządOWI tuytanal- nego Spółd zie hli R. P. i dwaj pr:r:edllt .. widt;le 
nemo. Zwi~ku Gospodarc2:ego Spółdzielni R. P. "Spo-

§ 2. Do zakresu działania Komitetu na- ł~'m" oraz jeden przedstawiciel Banka Gospo-
leży: ' dafstwa Społdzielcngo, 

a) 2::hietr~nie informacji od wła'dz państwo- 5) cz:terech przędstawicieli samorządu tery· 
• wy~h i samorądu gospodarcngo o przed- ,toria-l.nego, których wyznaczy Prezydium Krajo
siębiorstw&~~ które podłer"ją przejęciu wej R~dy Narcd:~wt;j, i jedenprzed,tawiciel 
nl). własność Pa'>lstwa i są przedmiotem Banku Komunalnego1 

zS-łflSzea w trybie §§ 7 i 8i , 6) przedstawkiei Centralnej Komisji Związ-
b) pll'~rlinowaDie i rozpatrywanie xg10szeń l,t6w Z~wodc,wychJ 

orj'wzaeji spółdzielezy-c:.h oraz sama- . 7) pri,ecbtawićiel Zwiłf,ku Samopomocy 
r.z1łdu terył;odalnego o pru~hzanie im Chłopsk:i~j i 

,yrzedsiębierstw wymienionych w pkt a) i 
. ponadto mogą brać udział w obradach 

c) ~b.ieTanie da,nych o sŁanie orilOaniaac'&ll' - K Ot & t d d 
6 J om, e.u ł: i ,osemc,rA czym: _ 

nym i finAnsowym samolZ,\du t<.ryb:ia!-
BegO lub spóldzł~lni, ausadniaiących 8) przedsbwieifli~ zainteresowanych Mini- ' 

. możliwość na~ytego prowadzenia przed ' sterstw Iti.t'l wymhmionych w pkt 3, 
aiębi.,rstwa obi~tego zgłoszeniem; 9) pr~edst.i!!.w:ciele B ... ::\t:u G.ospl1:darstwa 

cł) przedstawianie' opinii o warunkach, na Kr~jt}wl!.g(. i t'ań-stwowego Bamk.u Rah.ego, 
któ-r}'i::b ma być dokonane przekazanie lOp przedstawiciel ap6Mzielczei ceD~rali go-
przed~lęhioratw; spodarc7ej, u ,intereOOwAnej w sprawacb będ,,-

et przedstawianie swoicb wn~osków, Radzie eycb przedmiotem obrad. 
Minist rów. 

§ § 4. Komitet dzida przy Centralnym Urzę-
3. W .kład Komitetu wchodzą: . dzie Planowania i wydatki zWIąnne z jegodzia-

" ,l} p!zedstawiciel C~~tr.lnego ._Uuędu Pl,,· l ł6mością pokrywane ." Il blldłetu Centrainego 
DOWanlla, Jako przowodnlcz~cy, , Urzędu Pl.nowania. 




