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Art. 1. 1. Na dłużników 1:>. Fundusz'J 

Obrotowego Reformy Rolne j nakłada się obo
wiązek uiszcze.r:tia opłaty na rzecz Pańs two 
wego Funduszu Ziemi, utworzonego na po d
stawie art. 3 ' dekretu z dnia 6 września 1944r. 
o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. 
R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13). 

2. Opłata wynosi 7 ' centnarów metrycz
nych żyta od każdych pełnych 400 zł długu 
według stanu tego długu w dniu wejś<;ia w ży
cie niniejszego dekretu. 

Art. 2. Jeżeli należność b. Funduszu Obro
towego Reformy Rolnej pochodzi z należnoś r:i 
b. pruskich włądz i insty tucji agrarno-tinanso
,wych i wyraża się w rencie stałej (renty wie
czyste, czynsze i k~nony wieczyste), to dla 
wymiaru opłaty, jako kwotę zadłużenia, przyj
muje s ię sumę, otrzymaną z przemnożema 
renty roczne j przez 25. 

Art. 3. 1. Opłata podlega uiszczeniu w cią
gu miesiąca od dnia . doręczenia nak azu plat-
niczego. .. 

2. Opłata może być uiszczona w natur.~e 
żytem lub w go tówce według przeciętnych 
w olnorynkowych cen żyta ustalanych przez 
ł.1inistra Rolnictwa i Refonn Roln ych w ,dro
dze zarz~dzenia. 

Art. 4. 1. Opłata może być rozłożona na 
raty lub termin je j płatności odroczony. 

2. W przypadkach gospoda rczo uzasadnio-' 
nych dłużnik może bvć zwolniony częściowo 
lub całkowicie od u iszczenia wymie.l."Zone] 
opłaty. 

, 

3. Zasady rozkłudc:ni a' opłaty na raty, 
odraczania terminu jej płatno ści oraz zVlal
niania dłużników . od jej u iszcze nia ustc.li Mi
n ister Rolnic twa i Reform Rolnych w porozu
mieniu z Minis trem Sk arbu. 

Art. 5. 1. Wymiar opłaty następuje w dra,. 
dze nąkazów płatniczych wystawianych p rzez 
w oje\vódzkie władze adminis tracji ogólne j. 

2. Do władz tych nalety również stoso-
wanie ulą przewidzianych wart. 4. / 

Art. 6. 1. Nieu iszczone w terminie opłaty 
podlegają ściągnięciu w trybie egzekuc ji admi-
nistracyjnej. ' . . 

2. W razie nieuiszczenia w termin ie opła
ty pobimane będą odse tki zwłoki w wy 50": 
kości 6Q/o w stosunku rocznym. 

Art. 7. Wykonanie ninie jszego dekretu 
porucza się Ministrowi Rolnictwa i RefOlm 
Rolnych VI porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 8. Dekret niniejszy . wchodzi w żyClf, 
oz dniem ogłoszenia . 

Pr·ayaent Rzeczypospolitej: 
IJ.oleslaw Biemt 

Prezes R ady Ministrów: 
. Józef Cyrank iewicz 

Minister Rolnictwa i R eform Rolnych: 
w z. St anisław Kowal cws'kl 

Min,is ter Skarbu : 
Kons lanty Dqbrowski 

DEKRET 

z dnia 28 października 1947 r . 

o zmianie ustawy z 'dn!a' 3 czerwCa 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku 
grunt.owego. 

Na podstawie/ att. 4 Ustawy Konstytu
cy jnej z dnia 19 lutego 1947 r. o us troju i za
kresie działania najwyższych oi"ganów Rzeczy-

. pospolitej Polskiei i ustawy z dnia 4 lipca 
1947 r. o upow!l.żnieniu Rządu do wydawania 
d ekre tOw z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49, 
poz. 252) - Rada Ministrów postanawia, aRa· 
da Państwa zatwierdza, 'co następuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 3 czerwca 1947 r. 
o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku l 

gruntowe~o (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 224) 
wprowadz,a ' s ię zmianę następującą: 

wart. 11 ust. 2 otrzY,1Uje brzmienie: 

,,2. W przypadku, okrdlonym w ust. 1, 
podatek pobie ra się bez przeh ,:zenia na równo
wartość w złotych z tym, ze podatek ten 
płatny jest. w terminie do dnia 1 . grudnia 
roku podatkowego" . 

, 
Art. 2. Wykonanie ninieiszego dekl'etu 



( 
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porucza się Ministrom: Administracji publicz-' 
nej, Ziem Odzyskanych, Aprowł2Jacji i Skarbu. 

Art. 3. Dekret niniej,szy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministr6w: 
Józef Cyrankiewicz I 

- ~ • I 

Poz. 4QIiLlM.9 

Minist~ Admill~łracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawsld 

Minisrer ~iem Odzyskanych: 
Władyslflw, Garnulka 

Minister Apa:owizacji: . 
Włodzimierz LechowIcz 

Mi.nfSlter Skarbu: 
Konstanty Dąbrowski , 
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DEKRE'f 

z dnia 28 października 1947 r. 

o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszal1ze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta 
Gdańska. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytu
cyjnej z · dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i za- . 
kresie działania najwyższych organów Rzeczy
pospoJlitej Polskiej i ustawy z dnia 4 lipca 
1947 r. o' upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 49" 
poz, 252) - Rada Ministrów postanawia, aRa
da Państwa zatwierdza, c9 następuje: 

Art. 1. 1. Prowadzone według dotychcza
sowych przepisów księgi wieczyste tracą moc 
co do nieruchomości położonych poza gra
nicami administracyjnymi miast, a wchodzą
cych w skład zapasu ziemi w rozumieniu de
kre.tu z dnia 6 września- 1946 r. o ustroju rol
nym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyska
nych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. 
R. P. Nr 49, pOiZ. 279). 

2. Jeżeli część nieruchomości wchodzi 
w skład zapasu ziemi, księga wieczysta taci 
moc w odniesieniu do całej nieruchomości. 

3. Wymienione w - niniejszym artyku1e 
księgi wieczyste zachowują jednak znaczenie 
dokumentów z zasfr:zeżeniem ograniczeń wy
nikających z przepisów o mocy obowiązują
cej orzeczeń wydanych prz"ez sądy niemiec
kie. 

Art. 2. 1. Dla nieruchomości wymienio
nych wart. 1 do czasu założenia nowych ksiąg 
wieczystych urządza się i .prowadzi zbiory 
dokumentów według rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. 
o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumen
tów oraz o postępowaniu w przedmiocie skła
dania dokumentów (Dz. U. R. P. Nr 66, 
pOlZ. 368). 

2. Zakładanie ' ksiąg wieczystych dla tyc:n 
nieruchomości odbywa się VI sposób'" przewi~ 
dziany przy zakładaniu ksiąg dla nierucho
mości, których księgi zaginęły. 

3. Przy zakładaniu ksiąg wieczystych nie 
uwzględnia się- wpisów, które ulegałyby wy
kreśleniu . w myśl art. 6 ust. 3, a treść słu~ 
żebności utrzymanych w mocy podlega wpi~ 
,saniu zgoooie z ustaleniem władzy admi
nistracji ogólnej I instancji. 

Art. 3. Dla nieruchomości nie objętycn 
przepisami art. 1 prowadzi się nadal istniejące 
księgi wieczyste według przepisów rozpoa:zą
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 
listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczaso
wych ksiąg hipotecznych po dniu 31 grudnia 
1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 367). 

, 
Art. 4. 1. Co do nieruchomości przekaza

nych pr,zez Pilństwo na obszarze Ziem Odzys·" 
kanych i b. Wolnego Miasta G~ańska na za
sadzie dekretów z dnia 6 września 1946 r. 
o ustroju rolnym i osadnictwie (Dz. U. R. P. 
Nr 49, poz. 279) i z dnia 6 grudnia 1946 r. 
o przekazywaniu przez Państwo mienia ' nie
rolniczego (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389) za
rządzone przez sąd złożenie dokumentów do 
zbioru dokumentów ma wszelkie skutki wpi
su w księdze wieczystej, nie wyłączając rę
kojmi wiary publicznej. 

2. Złożenie dokumentów do Zlbio.ru doku
mentów jest dopuszczalne rówńież, gdy chodzi 
o powstanie: 

1) odrębnej własności lokalu; 

2) hipotek i ciężarów realnych. 


