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ltOZPORZĄD1ENIE M~NISTRA JtOLNICTW A REFORM ROLNYCH 

~ dnia 5 marca 1948 r. 

wydane w porozumieniu 1': Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony 
Narodowej, Poczt i Telegrafów oraz Leśnictwa w sprawie zwolnienia niektorych kategorii po
siadaczy gospodarstw rolnych od obowiązku świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej w roinictwie. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 dek,retu z dnia 121 
września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej vi rol
nictwie (Dz. L!. R. P. Nr 59, poz. 320 ) zarządza 
się, co następu Je: 

. § 1. Zwalnia się od obowiązku świadczeń 
z tytuł,,! .pomoc)'" sąsiedzkiej w rolnictwie nastę
puj;}ce kategorie 'posia,daczy g,ospodarstw rolnych: 

I) wójtów i sołtysów; 
2) osoby zatrudnione przy przewozie poczty; 
3) personel administracji lasów państwowych, 

użytkujący grunty deputatowe w myśl ro'Z
porządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycz
n ia 1934 r. o uposażeniu funkcjonariuszów 
administracji lasów państwowych (Dz. U. 
R. P; Nr 8, poz. 67); 

4) inwalidów wojennych z utratą zdolności 
zarobkowej, wynoszącą przynajmniej 450f0, 
wdowy i sieroty oraz osoby pełniące czynną 
srożbę wojskową, jeżeli te btegorie posia
daczy gospodal"s,tw rolnych nie posiadają na 
tych gospo.darstwach dQrosłych domowni
ków ffięSlkioh (czkmków rodziny lub stałych 
sił najemnych) ; 

5) osoby, które bez . własnej winy znajdują się 
w szczeg61nie orudnych wa:nmkach bytowa
nia wskutek klęsk żywiołowych, nieszczęśli
wych ,wypadków, przewlekłej choroby włas
nej lub członków ro&z.iny itp. przyczyn; 

6) posiadaczy, którzy obj;ęli gospoda,nsrwa nie
zagospodarowane (odłogi) w roku kalenda
rzowym, dla którego ustalony jest plan po
mocy sąsiedzkiej, lub w roku poprzednim. 

§ 2. Pona,dto . zwalnia si<; posiadaczy gospo
darstw rolnych od obowiązku oddawania do I 
użytku z tytułu pomocy sąsiedzkiej . w rolnictwie: 

a) inwentarza żywego i martwego, przyna
leżnego do gospodarstw, objętych 'pla
nem państwowej akcji likwidacji odło
gów, finansowanej ' z sum przewidzianyca 
w państwo\vym planie inwestycyjnym, 

I d' d' , a to zarowno, g y cno Zi o gosooaarstwa 
pO''liadające odłogi, jak i gospoc!a;slwa, kt ;:',
rych inwentarz przeznaczony został do 
wspóŁdziałania w likwidacJ'i odłoo:ów' . b , 

b) ogierów uznanych i klaczy wpisanych do 
ksiąg stadnych koni w myśl art. I i , 
ustawy z dnia 13 marca 1·934 r. o n,, ('
zorze nad hodowlą koni (Dz. U. R. P. 
z 1946 r. Nr 23, poz. 154). 

§ 3· Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
Cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
w z. Stanisław Tkaclow 

Mirnister Administracji . Publicznej: 
wz. Władyslaw Wolski 

Minister Ziem Odzyskanych: 
w z, Józef Dubiel 

Minister Obrony Na'rodowej: 
Michał Zymifłrski 

ivIn~szałek Polski 

Minister Poczt Telegrafów: 
v\/aclaw Szymanowski 

Minister Leśnictwa: 
Bolesław Podedworny 

Prenumerata kwartalna normalna wynosi 800 zł, ulgowa 400 zł. Z prenumeraty ulgowej korzystają władze, 
urzędy, zakłady i instytucje państwowe, z wyjątkiem banków, monopoli i przedsiębiorstw państwovIYch. 
Prenumeratę należy wpłacać z góry nił piętnaście dni prz."d poc~ątkiem kwartalu kalendarzowego na k.on-

to Administracji Dziennika Ustaw R. P. w P.K.O. w Warszawie Nr 1-1999. 
Zgłoszenia na prenumeratę przyjm'lją ponadto Biuro Sprzedaży Dziennika Ustaw RP. w Warszawie, al. 

Leszno 53/ 55 i AL 6 Sierpnia 6 oraz w Łodzi, ul Piotrkowska 89, 
Pojedyncze numery są do nabycia w biurach ,:;przedaży i kasach wszystkica sądów okręgowych. 

Reklamacje z powodu · nieotrzymania poszezególnycn numerów wnosić nal eży do właściwych urzędów pocz
towych niezwłocznie PO ' otrzymaniu następnego kolej nego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesio· 

nych niewłaściwie f'.i e uwzględnia się, 

Adres Redakcji: Warszawa, At 6 Sierpnia :>, Administracji: Wal'szawa, uL Leszno 53(55. 

Tłoczono z polecenia Min'istra Sprawiedliwości w Drukarni Min, SprawiedL w Warszawie, Al 6 S ,erpn ia .. 

35000 US eCha 48 d. 




