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4) W art. 11 ust. 1 po wyrazach: "zgłoszenia (art. 7)," Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
dodaje się wyrazy: "doniesienia (art. 8 ust. 1)". ogłoszenia. 

Art. 2. Upoważnia się Ministra Zdrowia do ogło
szenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jed
nolitego tekstu dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwal
czaniu chocób wenerycznych (Dz. U. R. P . z 1946 r. Nr 18, 
poz. 119 i z 1947 r. Nr 20, poz. 80) z uwzględnieniem 

zmian, wynikających z przepisów, ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem 
ciągłej numeracji artykułów. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewlc:ł 

Minister Zdrowia: w z. B. Kożusznik 

Minister Obrony Narodowej: w z. J; Ochab 

Minister Administracji Publicznej : Wł. Wolski 

Art. 3. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 
Ministrowi . Zdrowia w porozumieniu z Ministrami: Ob- ..;, 
rony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeń- Minister Skarbu: K. Dąbrowski 
stwa Publicznego oraz Skarbu. 
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DEKRET 

z dnia 27 lipca 1949 r. 

o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości zIem

skich, poło:h::!lych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r. o ustroju i 'zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i usta\Vy z dnia 
2 lipca 1949 r . o upoważnieniu Rządu do wydawania de
kretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 302) -
Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, 
co następuje : 

Art. l. 1. Mogą być przejmowane na własność Pań
stwa w całości lub w części nieruchomości ziemskie, po
łożone w województw ach: białostockim, lubelskim, rze
szowskim i krakowskim w obrębie pasa granicznego, 
przewidzianego w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Pań
stwa (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 11, poz. 83), oraz w po
wiatach: biłgorajskim, krasnysta'wskim i lubelskim wo
jewództwa luoelskiego oraz b r zozowskim i przeworskim 
województwa rzeszowskiego, j eżeli nie pozostają w fak
tycznym władaniu właścicieli. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do. nieruchomo
ści położonych na obszarze w tym ustępie określonym, 
a pozostających w użytkowaniu, dzierżawie lub zarzą
dzie osób trzecich, jeżeli właściciel nie zamieszkuje na 
miejscu. 

Art. 2. 1. Państwo przejmuje nieruchomości ziem
skie na własność w stanie wolnym od obciążeń, z wyjąt
kiem służebności gruntowych, których utrzymanie w mo
cy władza orzekająca o przejęciu uzna za niezbędne. 

2. Sprawy odpowiedzialności Państwa za obciążenia 
przejętych nieruchomości uregulują odrębne przepisy. 

Art. 3. 1. O przejęciu nieruchomości ziemskich na 
własność Państwa orzeka powiatowa władza administra
cji ogólnej. 

2. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozu
mieniu z Ministrem Administracji Publicznej ustali 

w drodze rozporządzenia sposób określenia przejmowa
nych na własność Państwa nieruchomości ziemskich, 
w razie gdy ich granice zostały zatarte, oraz tryb po
stępowania w przypadku, gdy właściciel nieruchomości 
jest nieznany. 

Art. 4. 1. Orzeczenie o przejęciu nieruchomości 

ziemskiej na własność Państwa stanowi podstawę do 
ujawnienia w księgach wieczystych i w zbiorach doku
mentów na wniosek powiatowej władzy administracji 
ogólnej przej ścia własności na rzecz Skarbu Państwa. 

2. Jednocześnie z ujawnieniem prawa własności 

Skarbu Państwa ulegają wykreśleniu z księgi wieczystej 
wszelkie obciążenia z wyjątkiem utrzymanych w mocy 
służebności gruntowych. 

3. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się od
powiednio do uja\'inienia własności i zwolnienia od ob
ciążeń w zbiorze dokumentów złożonych. 

Art. 5. 1. Byłym właścicielom i współwłaścicielom 
nieruchomości, przejętych na własność Pal1stwa z mocy 
niniejszego dekretu, służy wyłącznie prawo: 

1) do otrzymania na własność gospodarstw (działek) 
z innych gruntów w myśl przepisów dekretu z dnia 
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu r eformy r ol
nej (Dz. U. R. P . z 1945 t. Nr 3, poz. 13) oraz dekretu 
z dnia 6 września 1946 r . o ustroju rolnym i osad
nictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego 
Wolnego lVliasta Gdmiska (Dz. U. R. P. Nr 49, 
poz. 279), z pierwszeństwem przed innymi osobami, 
z wyjątkiem osób, wymienionych wart. 10 ust. 2 
dekretu z dnia 6 września 1944 r., wart. 18 ust. 1 
pkt 1-4 i ust. 2 dekretu z dnia 6 września 1946 r. 
oraz wart. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1948 r. 
o uprawnieniach osób, które przed dniem 13 wrześ
nia 1944 r. otrzymały we władanie grunty, wcho-
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dzące w skład nieruchomości ziemskich, przeznaczo
nych na cele reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 33, 
poz. 222), 

2) bądź też do nabycia mienia nierolniczego w myśl 
przepisów dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o prze
kazywaniu przez Pal'istwo mienia nierolniczego na 
obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta 
Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389) z pierwszeń
stwem przed innymi osobami, z wyjątkiem osób, 
wymienionych wart. 7 tego dekretu. 

2. Prawo do zgłoszenia wniosku o przydział mienia 
w myśl ust. 1 wygasa po upływie dwóch lat od daty wy
dinia ostatecznego orzeczenia o przejęciu nieruchomości 
lub uprawomocnienia się orzeczenia I instancji. 

Art. 6. 1. Obciążenia, zabezpieczone na przejętej na 
własność Państwa nieruchomości lub części nieruchomo
ści, przenosi się do księgi wieczystej lub zbioru doku
mentów nieruchomości przydzielonej na podstawie prze
pisu art. 5 ust. 1 byłemu właścicielowi lub współwłaści
cielowi nieruchomości przejętej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do służebności grun
towych. 

3. Przeniesienie określone w ust. 1 następuje na 
wniosek osoby zainter esowanej lub powiatowej władzy 
administracji ogólnej miejsca położenia nieruchomości 
przydzielonej. 

Art. 7. 1. Na poczet należności za gospodarstwo 
(działkę) lub mienie nierolnicze, nabyte w myśl przepi
sów, wymienionych wart. 5 ust. 1, przez byłego właści
ciela lub współwłaściciela nieruchomości, przejętej na 
własność Państwa, zalicza się odpowiednio wartość tej 
ostatniej nieruchomości (lub wartość udziału w tej nie
ruchomości). Wartość tę ustala się: 
1) w razie nabycia gospodarstwa (działki) w myśl prze

pisów dekretu z dnia fi września 1944 r. o przepro
wadzeniu reformy rolnej lub dekretu z dnia 
6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na 
obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Mia
sta Gdańska - na podstawie szacunku przeprowa
dzonego w myśl tych samych przepisów, co szacu
nek nadanego gospodarstwa (działki); 

2) w razie nabycia mienia nierolniczego w myśl przepi
sów dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywa
niu przez Państwo mienia nierolniczego na obsza-

rze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta 
Gdańska - na podstawie szacunku , ustalonego sto
sownie do przepisów dekretu z dnia 6 wrzesma 
1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze 
Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. 

2. Jeżeli w przypadkach zatar cia granic przejętej 

nieruchomości brak jest dostatecznych dowodów co do 
obszaru i jakości gruntów wchodzących w jej skład -
wartość tej nieruchomości przyjmuje się w wysokości 

200 q żyta . 

3. Orzeczenie o szacunku nieruchomości, przejętej 

na własność Państwa, w celu zaliczenia jej wartości lub 
wartości udziału w tej nieruchomości na poczet należ"" 
ności za nabyte gospodarstwo (działkę) lub mienie 'lic"'! 
rolnicze, wydaje powiatowa władza administracji ogól"'! 
nej właściwa ze względu na miejsce położenia nierucho
mości, przejętej na własność Państwa. 

Art. 8. 1. Wykonanie zapadłych przed wejściem 
w życie niniejszego dekretu orzeczeń sądowych jak 
również toczące się lub wszczęte postępowanie sądowe 
o przywrócenie posiadania lub wydanie nieruchomości 
położonych na obszarze określonym wart. 1 ulega za"" 
wieszeniu na wniosek władzy administracj i ogólnej I in
stancji lub Prokuratorii Generalnej . 

2. Postępowanie może być podj ęte na wniosek stro
ny po upływie jednego roku od dnia zawieszenia, o i:e 
przedstawi ona dowód, że nie zostało wszczęte postępo
wanie przewidziane wart. 3. 

Art. 9. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się 
Ministrom: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji 
Publicznej oraz Sprawiedliwości. 

Art. 10. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - Kocioł 

Minister Administracji Publicznej: WI. Wolski 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 
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DEKRET 

z dnia 5 sierpnia {949 r. 

o państwowym arbitrażu gospodarczym. 

. Na podstawie a~t. 4 Ustawy K onstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 
2 lipca 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania de
kretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 302) ----' 
Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, 
co następuje: 

Rozdział 'I 

Cel zakres działania państwowego arbitrażu 
gospodarczego. 

Art. 1. Celem zapewnienia dyscypliny wykonania 
n arodowych planów gospodarczych, przestrzegania 

\ . 


