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nien:a i przywileje, zawarte w obowiązujących 
ustawach, a dotycząC'~ pożyczek i obligacyj Ban
ku Go:>podarstwa Krajow<!go, o ile nie są sprzecz
ne z' przepisami nin iejszego dekretu. 

Art. 5. Skarb Państwa poręcza za zobowią
zani:! Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułl! 
obligacyj, emitowanych na mocyart: 1 niniej
sz'ego qekretll. 

Art. 6. Ws'Z.;:lkic wpIsy hipoteczne dotyczą
ce pożyczek, ~tarJ.ow;;:JCych podstawę obliga.cyj 
Banku Gospodarstwa Krajowego w myśl prZepI" 
sów niniejszego dekretu, mogą być dokonywane \ 
na mo:::y ddkumentów, wystawionych, przez 
Bank w spos6b przewidziany jrcgO statutem i zao" 
patrzonych w c'krą,głą pieczęć Banku z godłem 
pańs1:wowym , bez względu na wysokość warto.śCi 
praw, zabezpieczonych wpisem hipotecznym. 

Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu PO" 
nllza się Ministrom Skarrbu i Sprawiedliwo,ści, 
każdemu we właściwym mu zakresi'e &iałania. 

Art. 8. Dekret niniejszy wcho.dzi w życie 
z drii'em ogłos,z,enia. 

Prezyden't R zeczYPo:lJpolitej: 
Bolesław Bierut 

Preze~ Rady Ministr6w: 
Józef C~ranhiewicz 

Minister Skarbu: 
WZ. Tadeusz Dietrich 

Minister Sprawiedliwości ; 

Henr»h Świąthowshi 

DEKRET 

z dnia 24 wrzdnia 1947 r. 

O katastrze gruntowym budynkowym. 

N a podstawie art. 4 U st;;,wy KonMytucyjnej 
z di1ia I9 lutego T947 r. o. ustroju i zakresie 
dz;alania najY;''Yższy,ch organów R zeczypospolitej 
Polskiej i ustawy z dnia 4 .lipca 1947 r. o QPO
ważnieniu RZ2.du do wydawania dekretów z mo
cą ustawy (Dz. U . ·R. P,, 'Nr 49, poz. 252.) -
Rada MiAlistr6w postanawia, / a Rada Państwa 

' zatwierdza, co następuje : 

t echniki oraz życia s.pOb::zill1ego .l gospo
darczego. 

Art. 3. r. Tcrytoria,lną jednostką katastraln ą 
jest obsz,ar gromady wie-jskiej _ lub gminy mIeJ
skiej. 

.. . Dla b;'~' · ~ j j ~dJ1'o~tki katastralnej sporzą
. dza 51~ operat katastralny. 

Art. I. 

-grun~owy 

~twa. 

I. W prowad?a si'ę jednolrty kataster 
buciynrkowy na całym obszarze Pań - 3· Operat k:uascrall1Y składa SIę z map 

(planów), rejestrów l akt. 

2. Kataster jest to oparty na mapie spis 
i opis gruntów i budynków, morg,ących być od-

. dzielnym przedmiotein własnośc{. , 

Art. 2. Kat;;st·er gruntowy 
~łuży : 

Qudyn.kowy 

a) za podstawę opils>6w i planów dla ozna
czani-a nieruchomości przy zakładaniu. 
i prowadzeniu k siąg wicczy~tych, 

b) do zakładania i prowadzenia ksi'llg górni
czych, wodnych i innych, 

c) do wymiaru danin, podatk6w " i łnJ1yw 
świadczeń publicznych, 

d) do dostarczania danych w zakresie obję
tym katastrem dl~ ró'żnyc.h dziedzin 

( 

Art. 4. Operat katast ralny zaWIera dane: 

a) co do gruntu - poloż,en~e, granice, ob
szar, sposób korzy.stania i klasę, -

b) co do budynków - połoiehie, przezila" 
czec,ie, materiał, z jaki,ego zostały wyko" 
na:1e, datę wystaWienia or'az ' szczegółowy 
O;!?IS, 

c) co do .OS?rby 
i imię, mllona 
zamieszkania. 

właściciela - nazwisko 
rodziców oraz mIejSCe 

Art. 5. I. Op~raty katas'lralne, urzędowe 
wyCIągI z nich o.raz Ordpisy i odrysy z map maN: 
cha'rakter dokumentów publicz.nych. 

2. Opera~y katastralne są jawne. Każdy 
może je przeglądać i za opłatą oqzymywać od" 
pisy, wyciągi' i odrysy. 
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Art. 6'. WŁ;ldze miernicze utrzymują operat 
kata;tralny w zgodności ze stanem na gruncie 
i poddają go, w tym celu stałym okresowym re
wizjom_ 

Art. 7. r. Openlit kató1stralny będzie utrzy
mywany w stalej zgodności z wpisami w księ
ga'ch wieczystych oraz z treścią . ksiąg górni
czych, wodnych i innych. 

]... W~ładze sądowe, górn~ze, wodne i inne 
z j,ednej, a wł.adze miernicze z . drugiej strony 
obowiązaneS'ą z urzędu w ciągu 30 dni .poda
wać sobie do wia'cuomości zm;any powstałe w ak
t2Jch i dokumentach dotya4ce danych wymie
:1ionych wart. 4. Zmiany te' z urzędu powinny 
być wpisywane do kSIąg i operat6w. . 

Art. 8. r. Właściciele (posiadacz,e, użytkow
.nicy) nieruchomości lub ich przed9tawiciele obo
wiązani są w ci ą;g.u 6 tygodni za\yiadomić powia
tową władzę mierniczą o dokonaniu lub pow
staniu ta.kich zmian, QiOtyczący,ch ich. nierućho
mo-ści, któTe nie zostały uj;twnione w - księ-gach 
wieczystych, a podlegają wniesieniu do operatu 
katastralnego w myśl art. 4. 

2. Kto nie dopdni obowiązku ustalonego 
w poprzedzaJą,cym ustępie podlega karze g.rzyw
ny~ do 5.000 zł. Do orzekania powołane są po
wiatowe władze administracji og6lnej. 

3. Przepis uSIl:. I odnosi się r6wnież do mżę
ci6w państwowych i ' ~amorzą,c,owych oraz im; t y
tucji publicznych, o ile w wyniku ich d;riała l
ności powstaną zmiany w nieruchomościach nie 
będąql'ch ich wła,ma-ścią. 

Art. 9. r. Rozpo~ądzcnia wydane przez ' 
Ministra Odbudowy w porozumieniu z Ministra
mi: Skarbu i Sprawiedliwości oraz innymi zain
teresowanymi ministrami określą postępowanie 
przy orga;nizacji, zakładaniu i prowadzeniu ka
tastru gruntowego i budynkowego oraz przy 
uzgadnianiu katas:ru z wpisami i dc<kumentami 
w b:ęgach wieczystych, a nadto wpis6w i do
kument6w z tym karastrem. 

2. , Rozporządzenia Ministra Odbudowy, 
wydane w porm.umieniu z Ministrami: Skarbu, 
Administracji Puhlicznej i Ziem C?~zyskaJ?-ych 
o raz innymi zainteresowanymi mIillstramI'
ustalą zakres i rodzaj świadczeń gmin miej,skich 
i wiejskich oraz stron przy czynnościa-ch zwią
zanych z zało:7.,en!cm i prow:IJdzeniem ' katastru. 

Art. 10. Urzędy państwowe i samorządowe ' 
oraz instyt:Ulcje publiczne, jak r6wnież i osoby 
prywatne obowi"1Zane ' są znajdujące się w ich 
posiadaniu wszelkie dokumenty pomiarowe udo' 
stępnić lub - o ile szczeg61ne przepisy aie su-

nowią inaczej wydać na określony prz~cLąg 
czasu w1adzom mierniczym dla celów ZW1ąza
nych l zalożenicm katastru gruntowego i bu
dynkowegQ lub jegoodnowieliiem. 

Art. li. Terminy założel~ia katastru' grun
towego i budynko,wego na poszczeg6lnych ob
szarach Państwa, dotychczas nie objętych kata
,trem, ustali Minister Odbudowy w porozumieniu 
z Min1strem Skarbu i innymi . zaincere'sowanymi 
ministrami. 

Art. 12. I. D6 czasu zaprowadz.en~ia j.edno
liteg'o katastru gnwtowego l budynikowego, n~ 
pos'Zczeg61nych obszarach Państwa zachowują 
moc prawną przepisy dotychczasowe - w za
kresie niezbędnym do prowadzenia katastru ist· 
niejqcego ' na tych obsza-rach. 

2. \V odniesieniu do postępowania w zakre~ 
~ie wza j,emnego uzp.dniania dotychczasowego 
katastru z wpisarr;i i dokument ami w księgach 
wieczystych - Minister Odbudowy w porozu' 
mieniu z Ministrem Sprawiedliwości i inąymi 
zainteresowanymi mihistrami wyda odd~ielne 
rozporządzenie. 

Art. 13. Wykonanie illllleJ S'Z ego dekretu 
porucza się Ministrowi Odbudowy -oraz Mini
strom: Administr,rtcji Publicznej, Ziem Odzyska
nych, Skarbu i Spra,,·i'edliwości. 

Art. 14. I. Dekiet niniejs~y wchodzi w ży- . 
cle z dniem ogloszenja. -

2. Jednocuśnic tracą moc pbowiązującądo
tychcza:s'owe przepisy w ~prawach uregulowanych 
ninlej:.zym dekretem, a w szczeg6lności: 

I) ~lstawa z dnia 24 ma.ja 1869r. o l'egulaCJ: 
podatku paristwowego (Dz. u. p. austr. 
Nr 88), 

2) listawa z dni~ 23 maja 1883 r. o częściowej 
zmianie §§ 74 i 76 , powszechnej usta.wy 
o księgach gruntowych (Dz. u. p. austr. 
Nr 82), 

3) ustawa z dnia 23 
}<atasn'u podatku 
~um. Nr 83), 

maja 1883 r. o ewidencji 
gruntowego (Dz. u. p. 

4) ustawa z dnia 12 lipea 1896 r. o rewizji ka
tastru podatku g!'untowego (Dz. u. p. aJUStr. 
Nr 121), 

5) rozporządzeThie ces. z dll1ia 1 czerwca 1914 r. 
o dzieleniu parcel k~tastralnych i wpisywa
niu do ksiąg gruntowy,ch nabycia nierucho·· 
moki mających małą wartość (Dz. u. p . . 
ausur. Nr 116), 

( 
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6) ustawa z dnia 21 maja 1861 r. o odmiennym 
regulowaniu podatku" gruntowego (Zh. u. 
prusko str. 253), . 

7) ustawa z dnia: 8 lutego I ~67 r. o ostatecznym 
rozliczeniu i pobi~,raniu po&ltku ' gruntowego 
w szc:ściel prowin.cjach Pal'istwa i o zażaleniu 
co do nadmicmego obciążenia podatkiem 
bruntowym ~Zb. u. prusko str. 185), 

8) ustawa z dnia 26 czerwca I 875 r. o sprosto
waniu katastru g.motowego oraz ksiąg grun
towych przed potwierdzeniem recesów przy 
podz~ałach (Zb. u. prusko str. 325), 

9) ustawa z ania 26 marca 1935 r. o kfasyfikacji 
hruntów dla podatku gruntowego (Dz. U. 
,R. P. z 193 i r. Nr 27, pooz 203). _ 

Prezydent Rzeczypos!)()litej: · 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 

Józef C)}rankiewicz 

Minister Odbudowy: 

Michał Kaćzor"Owski 

. Mini5lter Administracji Publicznej: 

Edward Osóbka-Morawski 

Minister .ziem Odzyskanych: 

JHa~)}sław Gomułka 

- Mini5Jt:er Skarbu: 

W3. Tadeusz Dietrich 

Minister Sprawiedliwoś<:i: 
Henr)}k . Swiątkowski 
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RO'1PORZĄDZENIE RADY MJNIST~ 0W 

z ·dnIa I I wrześ11ia 1947 r. 
, . 

w sprawie utworzenia Oddziałów Prokuratorii -Generalnej lheczypospolitej Polskiej 'w Gdańsku 
Wrocławiu oraz nowego nstalenia właściwości terytorialnej JUZ istniejących oddziałów Proku

_ - . ratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na pod,-tawic § 10 ust. .3 ' rozpo~·zą.dzen;a 
Prezydenta Rzeczypospolitej . z dnia 9 grudn;a 
1924 r. o zmianie ust roju Prokuratorii General
nej Rzeczypospolite.j Polsk i~ j (D7.., U. R. P. Nr -
107, poz. 9(7) za,rządza się, co następuje: 

5) Oddziału Prokuratorii Generalnej w Gdańsku 
należą oprawy z okręg6w Sądów Apelacyj
nych w Gdall,ku i Olsztynie. ' 

§ 3. ZmIana właściwości terytorialn'ej sądu 
apelacyjnego po..:iąga za sobą z mocy samego pra
wa zmianę w;aś~;j'wo~-ci tery toriakej odi(kziału 
Prokuratorii Generalnej. 

W razie utworZenia nowego sądu apelacyj
nego właściwość terytorialna i>ddz ; ~!u Pro:kura
toril Generalnej pozostaje bez zmia,ny GO czasu 

§ 2 . Terytorialny zakre9 d7,iałania ponczegól- )lstalenia, do właściwości jakiego oddzIału Pro' 
nych odd7..1alów Prokuratorii Generalnej ustala się . kUJratorii Generalnej należeć będzie obszar tego 
w ten sp0rob, że do zakresu działania: sądu. 

§ r. Two:'zy się Oddz:ały Prokuratorii Ge
nera1rj,ej Rz,eczypospolitej Polskiej w Gda11sku 
i \,,i'mdawiu. 

I) Oddzialu Prokuratorii GCilcralnej ';v Krako- § 4. \'o/ykonanierozpo'rządzenia mniej::zego 
wle należ~ sp'ra~y z okrę'gu Sądu ~e1acyj- porucza ' się Ministrowi Skarbu. 
ne-:o w I"rakowle, . R - d . ., . h ci' . 

2) ""'d>:) P "k, . ;. G l' K _ . § 5,. ozp<?,rzą 'zenIe nm;e)sze wc o. Zl W zy-
e; . :lz.a.u ,~\. uratoLI eąera ne) ,wato Cle z dnIem ogłoszenIa. 
WIcach m.lezą sprawy z okrę~u Saou APela-,1 I ' I • • 

cyjnego w Katowicach, b . . Ryowr:~czesllle ~:ac~ moc ~bOWląZU)~~\:W5Zel~ 
3) 

O 'd-' 1.. p~ ~- _~ . .. G .~ l . . \'{-' k~<; p,~eI?~y w za . .res~e, objętym rozpo.ządz~ 
• Q .zlaw,~ :o·",u, ,,torll cne.a ne1 ~e roc- n:em nmle lSZym. 
-lawlU nalezą sprawy Z okręgu Sąuu .Apela- ' , 
cyjne: o we' ·Wrocławiu. ' . Prezes Rady Ministr6w: 

) O Id . . , . 1 '- J6zef Cyranhiew'c '? 
4 c,· z,aiU PrcKuratorii G~n·era1ncj w Poznaniu I 

Ilależł ,prawy Z okr"gów S;:,dÓw Apelacyj- MilJ.i"ter S;,a~·Du. 
nych w Pozilan~u i w Toruniu, a wz. Tadeusz Dz,etrich 


