
" 

pm..'łmik UstawNi· 10 120 .- - ,Poz. «i 45' 

Prokurator Sądu Apelacyjnego, 
Wiceprezes Trybunału U bezpie-
czeń społecznych • . 1.800 ~ł 
prezes Sądu Okręgowego, Prezes , 
OkręgowegQ Sądu Ubezpieczeń 
Społecznych 1.500 ", 
Wkeprezes Sądu ApelacyjnegQ, 
PrQkurator Sądu Okręgowego, 
Wiceprezes Sądu Okręgowego, 
Wiceprezes Okręgowego Sądu 
Ubetpieczeń Społecznych, SędziQ
wie GrodZcy, sprawując.y kierow~ 
nictwo Sądu GrodzkiegQ, lictące
go ponad 15 sędziów . 
K:i!erownicy Qddziałów zamiejscQ
wych Prokuratury Okręgowej, Sę-
dziowie Grodzcy, sprawujący kie

.. 

1.200 " 

1.'000 >l 

mwmctwo Sądlu Grodzkiego, liczą
cego ponad 5 sędziów . 
SędziJowie Gmdzcy, sprawujący 
lderownictwo po~olStałych Sąd6w 
Grodzkich ' 800 ,,_ 
3) § 5 Qtrzymuje brzmienie: 

, ,,§ 5. Sędziom i pl'OkuratOfoffi, pclniącym 
' służbę w m. st. Warszawie, przyznaje się dlO
datek IQkalny w następują.cej wyslOkości!: 

Grupa uposażenia 
zasadniczego 

I 
II 

Ul 
JV 

Miesięcznie 
złotych 

950 
850 
750 
650", 

'l) § 6 Qtrzymuje brzmienie: 
,,§ 6. Sędziom i prokuratorIOm, pełniącym 

sł1użbę na ohszarre m:iJasta i powiatu Gdańska, 
miasta Gdyni, powiatu ' morskiegQ Qraz Ziem 

I 

Od:zyskanychz wyjątkiem powiatu ~ gliwickie
go, byt<JmSkiegQ- i zabrskieglO, przyznaje się 
dodatek. lokalny w ńastępującej wysokQści: 

, -
Grupa uposażenia Miesięcznie 

zasadniczego złotych 

I 2.550 
II 2.000 
III 1.700 
fv 1.400", 

5) PlO § 7 dlOdaje się nQwy § 1a w btzmle'.' 
nilU: 

,,§ 7a. (1) Dodatek rQdzinny ustala się 
w wysoklOści 200 z,ł miesięcznie na każdegQ 
człQnka rQdziny. 

(2) Za czoonka rQdziny uważa się poz,.)-sta
jące na utrzymaniu Qsoby pobierająoej doda
tek żonę Qraz dzieci (z małżeństwa, poza
małżeńskie, przysposQbiQne) , i pasie rbów do 
lat 14, Q i!le zaś uczęszczają do szkQ-ly pow
szechnej , średniej lub wyższej - dQ cza:su 
ukończ.enia szkół". • 

§2. Wylmnani!e ,niniejszego rozporządze
nia porucza się Prez,esowi Rady Ministr6w i 
Ministrom: Sprawiedliwości, Skarbu Qraz Pracy. 
i! Opieki Społecznej. 

§ 3: Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem Qgłoszenia z mocą obowiązującą 
od dnia 1 września 1946 r. 

Prezes Rady Ministrów: 
, Edward OsulJka- Morawski 
Minister Sprawiedliwości: 

Henruk Sruiat/cowskl 
Minister Skarb-u: 

Konstanty Dqbrowski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

Adam KUTyłowicz 
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ROZPORZĄDZENiE 'MINISTRÓW: ZIEM O DZY$KANYCH, ADMINfSTRACJl PUBLICZNEJ 
' oraz .ROLNICTWA i REfORM ROL"YCH 

z dnia 9 stycznia 1947 r. 

wydane w pOI'()zumie1\iu z Ministrami Skarbu oraz teglugi ,j Handl~ Zagranicznego " .pra
wie komisji' osadnictwa -rolnego na obuarze Ziem Odzyskanycb i byłego Wolnego Mi •• ta 

Gdańska. 

Na podstawiJe 'art. 28 ust. 3, 37 i 46 de
kretu z dnia 6 września 1946 r. ,o ustrooju rQI- ' 
nym i! , osadnictwie na Qbszarze Ziem Odzyska
nych i! byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. 
U . R. p , Nr 4'9, poz. 279) za,rządza się; 00 na
stępuj,e: 

§ 1. PQwołane w rozpiorządz.en1u niniejszym 
artykuły bez bliższego Qkreślenia oznaczają ar
tykuły ':óekretuz dnia 6 wrześ,nia: 1946 r. o 
ustroju rQlnym i osadnictwie na O'1iszarze Ziem 
Odzyskat:lydh i byłego Wolnego Miasta Gdańt 

~ka {Dz. U. R. P. Nr 49, ~. 279), ' 

§ 2. L Pow:i!aoowalromisja osadnictwa rol
nego składa się z przewodniczącego i 4 czbon
k6w ' oraz z.astępcy przewodniczącego i 4 za
stępc6w czllonk6w. 

2. Zastępcy b1Jo.rą uldZiał w , obradach ko
JUiilsji z: gllosero dIoradczym, a w razie nieobecna
śd!OSIoby, którą zastęp!u!jil .:.-, (I; gł10sem stanow
czym. 

,3. Prze.wodn:iJc:z.ącym 1ronUsji jest starosta, 
a zastępcą przewodnrozącego wrzędnik działU 
osiledłeń<:7.e~ s,ta,11O\Stwa wymaczouy pp.ez 5ta .. 
rASt~ , 
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4. Cdonkanii lromisji są: 
l) przedstawiciel powiatowej rady ~()(1o

wej, wyznaczony p.l"Z~ tę ra.dę na okres jednego 
Toku kalendarzowego; 

2) przedstawiciel zarządu . powiat;owego 
Związku Samopomocy Chłopskie},_ powołany 
prze/: starostę na okres jednego roku kalenda
rzowego spośród kandydatów przedstawmycJl 
prz,ez zarząd Związ1m; 

3) urzędnik działu lolnictwa i reroml rolo 
nych starostwa, wyznaczony prz,ez starostę; 

4) urz·ędnik powialiOweglo oddziału Pa.n .. 
stwowego U rzędu Repatriacyjnego, powołany 
przez starostę na wniosek kierownika tego O'Cl· 
clzrału. 

5. Członkowie kOtillisji, wymienie!Il.i w ust. 4 
pkt .1) r 2), mogą być odwołaniprzeq upIy· 
,wem terminu rocznego z waiJnych przyczyn 
z tym, że przedstawiciela rady narodowej od
wołuje rada namoowa, ~a przedstawiciela Związ
ku Samopomocy Chł1Jpskiej - starosta po 
wyshochaniu opmn zarządu Związku., Pozosta.o 
łych członków }mmisjiodwołuje starosta. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się przy PO" 
woływanilu i odwoływaniu zasfępców czł'ook6w 
komisji z tym, że zastępcę przewodniczącego 
koin:i5ji oowołujle starosta. 

§ 3. 1. Wojewódzka lromisja osadnict~a 
.rolnego .skłą.da się z przewodniczącego i 4 

. członków oraz zastępcy przewodnkząoego i 4 
zastępców czł;onków. ! 

2. Przewodniczącym l«Jmisji jest. wojewoda, ' 
a zastępcą przewodnicząoego urzędnik działu . 
osiedleńczego urz.ędu woje w ódz1óe go, wyznaczo' 
ny przez wojewodę. 
. 3. Członkami! komisji są: 

1) przedstawiciel wojewódzkiej rady nam· 
'elowej,wyzna<:Zlony przez tę radę na okres jed
nego roku kale.ndarz,owego ; 

2) przedstawiciel wojewódzkiego. lZ.arządu 
Związku SaJl11!Opomocy ChŁopskiej,' powołany 
przez wojewodę na okres jednego roku kalen· 
darzowego §pośród ' kandydatów pi'zedstawk)· 
nych przez zarząd IZwiązku; 

3) llizędni,W działu administracji roln~ctwa 
l i ref,om} rolnych urzędu w.oj,ewódzkiego, wy· 
znaczony przez wojewodę; : . 

4) u.rzędnik wojewódzkie~o oddziału Pań· 
stwowego U rzędJu R,epatriacyj'Iliego, wyznaczo
ny przez wojewodę na wruosek dyrektora tego 
oddziału. 

4. Przepisy. § 2 u\St. 2, 5 i 6 stosuje się od.
powiednio do wojewódzkich komisji osadnic· 
twa rolnego. _ 

§ 4. W sprawach, dotyczących osad ryba· 
ków morskiJch, bierze ponadto udział w obra
d'ach wojewódzkiJej i powiatowej lwmisji o
sadnictwa rolnego z głosem stanowczym przled
stawiJciel właściwego terytorialnie morskiego u
rzędu rybackiego, wyznaCZlOny przez kierowni.o 
ka tego u:rzędu, a w sprawach wskazanych 
;W § 6 ulSt.o 2 pkt 1) nad'to przedstawiciel wła
dZy skamowe1 wyznaczony przez -rlyrektora 
.właściwej tery1lGrialiUe izby skaxbowej. . 

§ 5. 1. Knmisj.a orrclra w składzie uie 
nmiejszyql niż 3-<OSObowy, pny czym do pra~ 
womocIłOŚci oI'Z'eC2leń nimbędrIa jest obecność 
przewodnioącego oraz urzędnika działu admi
nistracji rolnictwa i reform rolnych, a w spra
wach dotyczących osadnictwa rybaków mor
skich - ponadto przedstawiciela morskiego 
urzędu rybackiego. 

2. OneczeniJe zapada zwykłą większością 
gliosów. W przypadku równośd głlos-ów rop 
strzyga głos pl7Jewod:oilcząceg<l. 

§ 6. 1. Powiatowe lromisje 9Sadnictwa 1'101 .. 
negO-ortekają .w I instancji w sprawach~ 

l) nadania ~ospodarst'wa (działki), nie wy
łączając budynków i i~wentarza (art. 36 ust. 1. 
pkt 1); 

2) oofillęcia aktu nadania (art. 36 ust. 1, 
pkt 2). \ 

2. N adto do właściwości powia~owych Jw
mi:sji osadnictwa rolnego należy: 

1). orzekanie w I instancji w sprawach 
zwrotu wartości nakładów koniecmych i u
żytecznych, ,które posiadacz dokonał VII czasie 
korzystania z gospodarstwa (działki) (art. 28 
ust. 2); 

2) zgłaszanie wniosków, o których Tnowa 
wart. 40 \1I5t. 1. . 

§ 7. Do właściwości wojewódzkiej komisji 
osaclnictwa rolnego należy orzekanie w spra
wach odwoł;lń od dec.;yzji, wydanych przez po
wiatJowe k~je osadnictwa mlnego. 

§ 8. Powiatowa komisja .osadnictwa roJne
go nadaje łącznie z gospodarstwem inwen~rz 
żywy i martwy, stanowiący właSł)Ość Skarbu 
Państwa, a prźelZlla1czony przez władz,e aclmi
ni5tracji ogólnej na cele osadnictv.va. 

§ 9. 1. Przydziału inwentarza ży-.yego, wy
m.ienionego w § 8, komisja dQkonuje w ten 
sposób, aby -na jedno gospodarstwo przypada
ło me więcej niż 2 krowy i nie więcej niż 
jedna sila pociągowa (jeden koń lub jeden 

. wół). 
2. Dotychczasowy posiadacz ma prawo do 

uzyskania w d!iOdze nadania znajdującego się 
w jego władaniu inwentarza żywego w grani

. cach, określonych w ustępie poprze<ka.ją,cym.o 

§ 10. 1. Jeżeli! w niektórych miejscowo
śdach na obszarze powiatu ilość inwentarza 
martwego jest niedostateczna, a w innych nad· 
mierna, komisja może przydzielić osadnikowi 
tylko część inwentarza martwego znajdiującego 
silę w gospodarstwie, przekazując resztę inny.m 
esadnikom. Motory i inne urządzlenia, zain
stalowane na stałe, poz-ostają w ~sppdarstwie,; 

2. Osadn]l~om, otrzYmJljącym gospoda:rstwa 
tworzone w drodze parcelacji! nierucnomośd · 
ziemskich, il110Żna nadać inwentarz martwy tyl
ko w illości niezbędnej do prowadzenia ' glQ5pO~ 
darstwa . 

. 3. W przypadku, gdy na obszarze powi!a~ 
tu brak jest dostatecznej ilości maszyn rolni~ 
czych, komiJsja może przydzielać maszyny na 
zasadach współwłasności kilku ()6adni1rotm za, 
iclI z~· 
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§ 11. 1. PrzydziałlOwi nie podlegają ma' .: 
szyny rIOlnicze, które nie mogą być racjlOnalnie 
.wylmrzystane w j'ednym gospodarstwk jak: 

"' traktlOry, lokomobiIe oraz pługi i ml'ockarnie 
~ro~ . 

2. Maszyny rolnilCz·e, wymienilOnew ust. 1, 
przekazuje się instytucjOilll wskazanym w ża
rządzen~u Ministra Rolnictwa i Reform Hol· 
nych na warunkach ustalonych w tym z.arl'ą
dz.ooiJu. 

§ 12. 1. W przypadkach, wskazanych w §§ 
\9 i 10 ust. 1, osadnik ma prawo wyboru '~n
.wentarz.a żywego i martwego, który pragnie 
zatrzymać. 

2. Prawo wyboru nie dotyczy krów ' UllLa
nych za zarodowe przez instruktQra hodlOwla
neglO, a w I!>raku t'egoż przez agronoma po-
wiatlOweglO lub gminnego. . 

§ 13. DIO tryhu ·postęplOwania przed pow ia
tIOwymi i wQj,ewódzkimi komisjami osadnict'iVa 
. rolnego stQsuje się odpowiednio przepisy roz

. plO rządzenia Pr,ezydenta RzeczyposplOlitej z duia 
'22 marca 1928 r. Q postępowaniu administracyj 
nym (Dz. U. R. P. Nr 36,poz. 341) z późnib~j
iSzymi zmiahami (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 100, 
poz. 976 i z 1938 r. Nr 3, poz .. 16), o ile 
dekret z dnua 6 września 1946 r. o ustmju 1nl
nym i osadnictwie na obszarze Ziem OdzyslcCl.
nydi i . byłeglO Wolnego Miasta Gdańska lub 
rozporządz.enie niniej'5ze nie . stanlOwią inacz·ej. 

§ 17. Orzeczenie powiatowej komisji osa.d
nktwa mlneg;o wywiesza się na prliociąg dni 
14 w urzędzie gminnym, po upływie zaś tego 
czasokresu orzecz,enie uważ~ się za doręczlone 
stronom i oSJbom zainteresowanym. Czaso~ 

. kresem biegnie od daty wywieszenia. 
§ 18. 1. Akt nadania gospodarstwa (dziaJ-

Id) (art. 25 ust. 1) powiąien zawierać: 
1) powołanie się na podstawę prawną; 
2) imię i nazwisko nabywcy; 
3) obszar ziemi w ha, a jeżeli gospodar

stwo (działka) nie ~():stało fizycznie wydzielo
ne, rozmiar gospodarstwa w gruntach prze
ciętnej jakości danej niemchomoś,ci; 

. 4) nazwę nieruchomości oraz jej poł1ożenie 
(gmina, powiat); , 
. 5) wyliczenie przydzielonych nabywcy bu-

dynków i inwentarza; . . 
6) rygory, prz,ewidziane wart. 28, 38 i 39; .. 
7) numer, datę, miejsce wystawienia i pie

częć urzędową; . 
8) PQil~cz;enie o środkach odwoławczych . 
2. Akt "nadania powinien być podpisany 

przez przewlOdnicząceglO i co najmniej przez 
j·ednego z członków komisji. 

§ 1'9. W sprawach o nadanie gospodarstwa 
(działki) w Iuyśl art. 36 pkt 1 strOna jest 
zwolniona od kosztów postępowania admini
stracyjnego. ' 

.. § 14. Powiatowa władza administracji o-
gólnej podaje do wiadomości publicznej w dpu- , 
dz,e obw~eszczenia termin i miejsce rozpOC2:ę
da C}:ziałalnośó powiatowej komisji osadnictwa 
l1olnego_ 

§ 20. Wniosek o zwmt nakładów ( art. 28 
ust. 2) powinien być wniesiony w terminie 
~ -miesięcznym od chwili uprawomocnienia się 
o rze czenia o cofnięciu aktu nadania. 

., 

§ 15. 1. \Vsz.częc:i!e pos tępowania Q nadanie 
gospodarstwa (działki) w myśl art. 36 ust. .1 
pkt 1 i o zwrot wartości nakładów (art. 28 
IUlSt. 2) następuje na wnios,ek strony, postę
powanie zaś o clOfnięcie aktu nadania -:-- z ur~ę~ 
duo 

2. \Vnios,ek, o którym mowa w ' ustępie 
poprzedzającym, strona . powinna złożyć na pi
śmie. 

3. Osoby ubiegające się o nabycie gospo
darstw polnych (działek) powinny z.ałączyć do 

. wniosku dokumenty, pnewidziane w zarządze
niu wydanym przez Ministra Ziem Odzyska
nych i Mifiistra Administracji Publicznej. 

§ 16. Jeżeli postępowanie o nadanie gosjJ'0- . 
darstwa (działki) zostało wszczęte na wnio
sek stmny, nie- będącej posiadaczem tego g;o
spoclarstwa (działki), o wszczęciu postępowa
nia zawiadomić należy dotychczasoweglo pos~a-
dacza gruntu. ' 

§ 21. Powiatowe wł ad ze adQ1inistracji ogól
nej jako władze ziemskie orzekają w I in
stancji w sprawach: 

1) ustalania ceny nabycia i określenia 
granic nadanego gospodarstwa ( działki) w m~'ś l 
art. 30 ust. 2 ; 

2) przenos i,enia prawa własności i1'adanego 
gospQclarstwa (działki) na nabywcę (art. 31 
ust. 1). 

§ 22. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi 
w życie z dńie.tll ogłoszenia . . 

Minis ter . Ziem Odzyskan ych : 
Władysław Gomułka 

Minister Administracji Publicznej: 
Władysław Kiernik. 

w/z Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Bolesław Podedworny -

Minister Skarbu.: 
Konstanty Dąbrowski 

Minister 2egIugi i Handlu Zagranicznego: 
Stefan Jędrychowski 

\ 
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