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szem cywilnym w administracji wojskowej, 
b) gdy osoba wojskowa lub funkcjonariusz 

cywilny w administracji wojskowej po
nosi odpowiedzialność za szkodę bez 
względu na swą winę. 

2. Władza wojskowa może .w innych przy
padkach niż wymienione w ust. 1 odstąpić od 
w ydania zarządzenia. o \vynagrodzeniu szkody 
i zarządzić skierowanie sprawy na., drogę proce
su c)'\vilnego, jeżeli u zna to w danych okolicz
nościach za celowe. 

Art. 12. 1. W przypadkach, gdy nie ma wa
runków do wydallia zarządzenia o wynagrodzeniu 
szkody ani do skiero\vania sprawy na drog~ 

procesu cywilnego, władza wojskovIa wydaje za
rządzenie o umo rzeniu postępowania. 

2. 'Władza wojskowa może również wydać 

:zar3~dzenie o umorzeniu postępowańia w przy
padkach : 

a) gdy roszczenie jest oczywiście nieściągaJne, 
b) gdy koszty związane z dochodzeniem ros~

czenia przewyższają jego wartość, 

c) gdy wysokość szkody nie przewyższa sumy 
500 zł. 

3. Minister Obrony Narodovrej może w poro
zumieniu z lVIinistrem ~karbu obniżyć lub pod .. 
wyższyć wysokość sumy, określonej w ust. 2 
lit. c). 

4. Władza wojskowa może podjąć postępo

wanie, umorzone w myśl ust. 1 i 2. 
Art. 13. Każda czynność władzy wojskowej, 

poclj ęta VI trybie postępowania, unormowanego 
niniejszą ustawą, przerywo. biC'g przedawnienia 
wierzytelności Skarbu Pab;twB.. 

Al·t. 14. 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje 
się odpowisdnio do roszczeń Skarbu Państwa 

o zwrot nienależnego świadczenia, otrzymanego 
z majątku wojskowego .. 

2. Do Z'Nrotu nienależnego śVli2.dczenia nie 
stosuje się przepisu art. 127 - kodeksu zobowią

zań. 

Art. 15. Minister Obrony Narodowej w poro
zumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu' 
okre~li w drodze rozporządzenia właściwość władz 
wojskowych i ,szczegółowy tryb postępowania 

w sprawach, unormowanych w niniejszej usta-
v/18. 

R o z d z i a ł III. 

e Przepisy końcowe. 

Art. 16. Stosowanie przepisów niniejszej usta
wy nie wyłącza odpowiedzialności osób, wymie-

nionych wart. 2, w trybie karnym, dyscyplinar
nym lub honorowym. 

Art. 17. Przepisów niniejszej ustawy nie sto
suje się do szkód, powstałych w czasie wojny 
w związku z działaniami wojennymi. 

Art. 18. Przepisów niniejszej ustawy nie sto
suje się do osób, zmobilizowanych na podstawie 
art. 2 dekretu Polskiego Komitetu Wyźwolenia 

Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o mili
taryzacji Polskich Kolei Państwowych (Dz. U. R. 
P." 11, poz. 55). 

Art. 19. 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje 
się odpowiednio do żołnierzy, urzędników i pn
covvników cywilnych, pozostających w sł'Jźbie 

bezpieczeństvva publicznego. 
2. Uprawnienia Ministra Obrony 

przewidziane w niniejszej ustawie" 
w zakresie służby bezpieczeństwa 

Narodowej. 
przysługuj ą 

publicznego 
l\tlin-istro\vi B ezpiecZcl1st'\tva Publicznego. 

Art. 20. Z dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy tracą moc obowiązującą przepisy art . 13, 
1-1 i 15 ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrące
niach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego 
osób wojskO\vych oraz funkcjonariuszów pail
stwowych w administracji Iwojskowej (Dz. U. R. 
P. z 1933 r. Nr 58, poz. 439). 

Art. 21. Wykonanie n iniej szej ustawy porucza 
się Ministrom Obrony Narodoviej i Bezpieczell
stwa Publicznego, każdemu w jego zakresie dzia
lania, wporozl1mieniu z Ministrami SprawIedli-

I wości i Skarbu. 

I z d~~! :;łOs~:~~:~a niniejsza w chodzi w życie 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesiaw Bierd t 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cyranldewirz 

Minister Obrony Narodowej: 
Michał Zymiers!,i 

M<ly!'załek. Polski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: 
Stanisław Radklewicz 

Minister Sprawiedliwości: 
VI z. Leol! Chojn 

Minister Skarbu: 
VI z. Wincenty Jaslr ,.ębsU 

2~,1 

DEKRET 

z dnia 28 lipca 1948 r. 

o oh rocie i g{isp"tlarowaniu matel'i~łami pncn(}dz'1cymi z l'ozbiól'ki hudynków. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 19"17 r. o ustTOju i zakresie działa
nia najwyższych organów Rzeczypospolitej Pol
skiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upo-

ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą 
usta-ovy (Dz. U . R. P . . Nr 33, poz. 223) - R-l da lIIi"· 
strów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, 
co następuje : 



Dziennik Ustaw Nr 35 618 P oz. 247 2'1 3 -------- --- _._ - - ----------- ---- --=-:::.: 
PG ·'-. 1. Przepisy niniejszego de:.;:rdu dotyczą 

vizzy ~) ~~.<.ici l n1~t2ria{ó\:v, pDchodzą cyth z rozbiórki 
bu(1_yn:('.")-~v.-VI mi:!sJ~ach. 

P~i [" 2. I.Tlnister Odb"--td .J~\i-.Jy mC~2 \v drodz'e 
l'Gz±:o:rzr:::.1z2·l1 re~:'11Q-,72.~ o'b::-ót rilaterialalTj pocl~o

d:_~ ~~~=lr .. !.i Ł r ozsi.(·rki budyn~;:ó,'"J OT2: Z v;yda\va 6 
p r:::0;?i:::y co (10 .scs:.~=:odaro"'~-::/ani 3. t yl:1i rna)~'2" _d.a :~aL.1i 

na ca~y~:1 ObSZE,TZ~ Pai-, ~t\va h.::h j e::;o c ::: ~~~cL 

Jl!.'l. 3.. 1. JVhr.jS1:.ef Od;Judo"vvy Vl drodze rozpo
r :::zt cL::::·ni3. vJ~.'(i:::;).e~() VI porozurn.ieniu z 1vlinistre111 
A dnlin:is tl'Gc:j i PttbliC'::lej bądź Ministrem . em 
Odzy:ska:'lycl1 mo~e zakazać \vywozu wszystkich 
lub ni~:,których m,atel'iałó,v pochodzą·::ych z danej 
rni2jsCQ~\;tl03Ci poza granic~ obszaru, określo::'lego 

VI rozporządzeniu . 

2. Wywóz materiałów z obszaru Ziem Odzyska
n ych r eguJ.uje rozporządzenie Ministra Ziem 
Odzyskanych. 

A.rt. 4. Minist:i.'owie Odbudowy oraz P rze
m ydu i Handlu określą w drodze rozporzącze11: 
l) z:2Bady i sposób gospodai'ową,.'1ia żelastwem 

użytkowym, pochoc1zqcym z r ozbiórki b uclyn
kó\v; 

2) zasady i tryb kwaIifikoVlal1ia żelastwa, druzgu 
żelhvnego, złom.u l:1etali i stopów nieżelaznych , 

p~chodzących z rozbiórki buo.yn.kóv.r, co do 
p rzeznaczenia do p O:1ownego użycia w b'..!dow
n icivli0 hĘdz jako 'odpadl-:i użytl{o\ve, których 
obrót i gos}lod,uw.,,'anie podiega przepisom 
(l::l{rE:~u z dnia 23 Etycznia 194: 7 r . o obrocie 

odpadk.31ni użytkOVJyn:i 

(Dz. U. R. P. H!' 27, poz . 105). 

j.iJ:~io 50 r<j1L1ist~" 09\vie PI'zel-:lyslu i H andlu OT~Z 
O d:J:"ldG\vy rt!oG~ '.v dY'.Q·:~zc r o:::pol'ząd::enia PO\Vi2-

riy,~ Sł\:l1p ro.:1t :,::'is.lÓ\7 c:obie p:ravJ::.~j pr2'\'la pry
' 7::::11210 Ino ~:'1bliczne;o na z&SadaC~l ,,;.7ył~1CZ:1.ości 
z ObOYll;i~;l;,ie~Tl z?l::u.l:n z202iarc-.jianych nl.8.te:r'ia
l. ÓP

,V pa et_Dach L~ s t. alcI~ych prz~z ty~hże J\linistró"\v. 

f:l.J:."t ~ 6 ~ :Cokony"T~\lal1ie Cbl~Ct6~,? rD 3tc:d.al:J.!"",i; ';. , 
P OCh cu2E1cyn1i z rozbióiki b·~1dynkóvl ,v spos6b 

sprzeczny z przellisa:Tli rozporządz2il, przcw i.dzia-
nych w 2rt. 2, 3 i 4 jest zabronione. 

Art. 7. 1. Kto wykracza pr zeciw przepisom 
r03~: o:::ządzeń, wydanych na podstawl:= n inieisze,,'o 
d2~':::"Ctu' ) podlega k a::'ze a r ·=sztu d o t rz2ch mi~.się~y 
i grz:i\'i.1y do 300.008 zł bądź j ednej z t ych kar. 

2. :C'o ci~zcJ::2nia \v12~~ivle Eą pc,v~atG\ve \~lła
dze cS.(~ !.:!h1~stracj i ogólnej . 

A::t. 8. ~rzEpis6\v ni rriejszcśo de!zTE:tu nie 
St.osl:;.j e się do n1atEriałó'\v, p02hcczących z :rozbiór 
ki bt:d:/l1kóVJ i innych budo-,71i "'"vojskovlych, służby 
bezpi0czei:Gt"'vva publicz!lcgo, kol r2jQVlych oraz znaj 
dujących się na t erenie po~'tów lotnietwa cywil
nego, portć'\v i pi"zystani m orskich, j eż21i uzyskane 
r.nateriały są przezEa·:;zcne n a b 1..1c!OV,li!IctvVO '\v oj 
skowe, slu:'":by bezpieczellstwa publicznego, kole
jow e, lotnictwa cywilnego lub portowe. 

Art. 9. Viykono.nie · niniejszego dekretu po
r ucza się Ministrom Odbudowy, P rzemysIu i Han
dlu oraz Ziem Odzyskanych w porozumieniu 
z Ivlinistre!11 Administracj i P ublicznej. 

,A,:t. Hl. Dekret n iniejszy wchodzi w życie 

z dniem Qgłoszei1ia . 

'Frezydent Rzeczypospolitej: 

BolesiGw Bieru i' 

P rezes Rady Mini"trów: 

Józef CyIQi: ;d ewicz 

lv1inister Odb~t(1oY~ly : 

j\1icho } KaczoIOviSlil 

TvDnlster P~'z2in7siu i !-Iandlu : 

V { z. J ózef Sa lccwicz 

l /1inistcl' Zien1 Odzyskanych: 

w z. Józef Dubie / 

1\1in:iste r Ad minIstracji P ublicznej : 

Edwa rd Osobk :/-l' iG . a\V ~~ k i 

z dnia 2lJ lipca 1913 r . 

I'Ta podst2wie art. 4 Ustavvy K011styiucyjnej 
z dnia 19 l utego 19'17 r. o ustroju i zak resie clzia
b n lo. !1 'l jw:;iszych organów Rzeczypospolitei Pol
r;<:iej i U:::tC'Vly z unia 25 czer-wca 1948 r . o u po
\v8żnient~1 R ZE::d u (10 \vyda\'Jania dek:re"tóvv z rnocą 

lis l :r .7y (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Eacla 
]\~)i]::f)trj"!l postan.9.'.vla , a Rada P a11sty,'a zat\vitr-

f'Xirto 1 .. ':-1 c1ekJ.:·ecie z dnia 16 u1aja 19·46 r. 
o zobovvi f! zan i.a{;h pod~tko\vych (Dz. U . łt. IJ . 1'-4'r 
27, poz. 173) \vp ro·\vRdz:.l się Zlyj~n~ naE,tępującą: 

Art. 35 otrzymuje brzmien ie : 

~ : Art. 35. 1. V-l go:::~~)od ~.rcz .:J uZ<-'.s~dnionych lub 
zasługuj ących n a szczególne u wzglr;dniel1ie p l'zy
padk~ch IVlil1.1s ter SI:t?7.~!J U może Uln~r2ać ' ,v C2!O
ści l ub Vł części nale:~l1ośc i. z t ytuJ:u zobo\tviąza:ó. 

podatko-.. ':'.Ty~h, przyp3c~a.iqc~ na 1':::'2(:Z SkCLi:bu 
Par1st-:'7a, a J\1ir.L~ste:r i~dlninistracji PubHc.::nej 
bącl~ T:l:!l ~ ste~c Zi:c':ra O.')zyskanyc!l pTzypat~a-

ią c,c !-l ?. rz ;:;;cz z-;.:'1.~['~ '?:J..:6y/ s3rnorządu te}.~yto:ci8.1nes::o. 

2, UC'io:rzenie '\v c3.loś~i lub 'li c2.f~{ci należ

ności gł6\vl12j pocią=~a za sobą U ~11rJ l' l2nie należ
n of:ci ub {F:zn ej \v OdrD1,viedriłn1 stG.sunl-~u . 

3. Ministrom , wyr.nienionym w ust. l , służy 




