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?Urna tych inwe5tycy; zostanie w powyższym 
. terminie zgłoszona właściwemu urzędowi ska-rbo
wemu (rewizyjnemu), 'a zużyta do dnia 31 grwd
nia 1948 J,".; termin' ten może być przedłużony ' 
r9Zporz~d.'Zeniem Ministr~w Przemysłu i Handlu 
oraz Skarbu . i OdbudlOwy'~. . ' -

( -
Art. 2. Wykonanie nj,1'l'rejs~~go d1ehetu po

rucza się Minis>trowi / Skarbu VI- porozumieniu 
z Ministrami: Przemysłu i Handlu . oraz Odbu' 
®Wy. 

Art. 3. Dekret ninIeJszy wchodzi W' życie 
z d.nie~ ?,głosze.nia z mocą obowiązującą od dnia 
l w~esll1a 19-47 r • 

• 

Prezydent RzeczypospOlitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cyrankiewicz 

Minister Skwhu: 
Konstanty Dąbrowski . 

. Minister ' ltrum:ysłu l Hal'ldlu~ 
' . HIlary Milnc... 

Minister Odb.udowy: ~' I 

Mich:at Kaczo];l!Jwski 

z dnia 22 października r947~,r. 

o obyWatelstwie Państwa Polskiego os&, narodowości polskiej zamies:lkałych ' na obszarże 
b. Wolnego Miasta Gdańska. 

, ~a podstawie aJrt. 4 U~tawy Ko~tytucyjnej 
,z oma 19 lutego 1947 . r. o ustroju i , zakresie 
działania najwyższych organów Rzeczyp'ospolitej 
Polski,ej i ustawy z dnia 4 lipca 1947 r.o upo· . 
ważnien iu Rzą':u do wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R~ P. Nr 4-9, pOz. 2'p) - Rad.a 
Ministrów ' postanawia, a Rada Państwa zatwier
dza, co następuje: 

Art. I. Prawo obywatelśtwa polskiego służy 
każdemu, kio przed' dni~m 1 września 1939F:. 
mia.} na obs1zarze b. Wolnego Miasta Gda.Pska 
stałe miejsce zamieszkania, udowodnił swą pólską 
narodowość przed komlsj'ą weryfikacyjną '(narodo

. wokiową) i uzyslKał na tej podstawie stwierdzenie 
swej polskiej narodowości przez włakiwą .władzę 
administracji ' ogólnej,. J instancj~ . oraz złożył <k
klara-cję wierności N ~mdowi i Państwu Polskie- . 
mu. 

-
. . ,.Art. 2. Osoby,. które nie poddały SIę wery
fika'cj~ przed komisją weryfikacyjną z przyczyn 
zasługu jących na uwzględnieni.e, mogą ubiegać 
si,ę o stwierdzenie na·rodowości polskiej przez 
władzę a,dministracji ogólnej I in~ta,ncji ostatniego 
ich miej\Slca zamieszkania. . 

Art. J. Weryfikacja, dokonana' w~'stosllnku 
do mieszkańców b. Wolnego Miasta, Gdańska: 
przed wejściem w życie dekretu ' niniejszego wec
dług zasad ustawy z dnia 28 kwietnia 1946 r. 
o 'obywatelstwie Państwa Polskiego · osób narodo' 

wośc~ polskiej zamieszkałyctt na obnarze Ziem 
. Odzyskanych (rh, u. R. p, Nr l}; poz. 106), 
uważana jest za dokonaną zgodnie z przepisami 
aort. I, chociiżby zamieszkaii oni na obszarze 
b. . Wolnego Miasta Gdań9ka , dopiero po dniu 
31 ' sierpnia 1939 r. 

Art. 4< Przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 
1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego iDz. 
U. R.P. Nr 7, poz. 44) mają zastosowanie na 
obsza,rze b . . Wolnego Miasta Gdańska w zakresie 
hie objętym niniej,szym .dekretem. ' 

Art. 5. Wykonanie dekretu niniejszego po' 
rucza się Minis.trom: Administracji P,ublicznej 
i Ziem Odzyskanych w zakresi,e ich właściwości . ' 

Art. 6. Dekret tliniejszy wchodzi w ZyCIe 
z dnkm ogłos4enia. 

Prezydent R zeczypospolitej: 
" 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: ' 
Józef Cyratlkiewic..:c 

'. ' Mintsrer Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 

Mmister Ziem Odzyskanych: 
w z. Józef Dubiel 
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