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DEKRET
z dnia 16 sierpnia 1949 r .
o wymianie gruntów.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
Art. 5. W toku wymiany gruntów gospodarstwa
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania naj- niepełnorolne mogą być jednocześnie m;upełnione
wyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i · ustawy
gruntami państwowymi do norm obszarowych" ,jakie
stosuje się przy nadawaniu gruntów na podstawie prze...
z dnia 2 lipca 1949 r. o upoważnieniu Rządu 'do wyc.awania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 41,
pisów o reformie rolnej bądź o osadnictwie rolnym.
Art. 6. 1. W przypadkach przewidzianych wart.
poz. 302) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa
zatwierdza, co nast~puje:
2 ust. 2 i art. 5 stosuje się dopłaty, odpowiadające róż~
Art. 1. Grunty . mogą .być poddane wymianie . nicy między wartością gruntów poddanych wymianie
a wartością gruntów otrzymanych w wyniku wymiany
w trybie niniejszego dekretu, jeżeli wymaga . tego
(łącznie z uzupełnieniem).
wzgląd na racjonalność ustroju rolnego.
2. Różnicę w wartości gruntów (ust. 1) ustala się
Art. 2. 1. Każdy, kto posiada grunty na obszarze
według szacunku, stosowanego przy nadawaniu grunpoddanym wymianie (uczestnik wymiany), otrzymuje
tów na podstawie przepisów o reformie rolnej bądź
z tego obszaru inne grunty o równej wartości w zamian
o osadnictwie rolnym.
za grunty dotychczas posiadane.
Art. 7. Obowiązani do dopłat uiszczają je na ra'"
2. W razie trudności wydzielenia gruntów o równej wartości przyq.ziela się w drodze wymiany grunty chunek Państwowego Funduszu Ziemi, z którego też'
reguluje się dopłaty na rzecz uprawnionych do ich
o wartości wyższej lub niższej, z tym jedn:lk, że róż
otrzymania.
n ica wartości nie może przekraczać 5 % wartości grunArt. 8. 1. Dopłaty, wynikające z różnicy w war~
tów dotychczas posiadanych.
tości gruntów w przypadkach przewidzianych wart. 2
3. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może
ust. 2, winny . być uiszczone w ciągu roku od daty wy...
określić w drodze rozporządzenia zasady przeprowadzakonalności orzeczenia o wymianie gruntów.
n~a szacunku porównawczego gruntów poddanych wy2. Termin uiszczenia dopłaty na rachunek Pań-l
mianie.
stwowego Funduszu Ziemi może być przedłużony na
Art. 3. Na żądanie grupy uczestników wymiany
okres do lat trzech na zasadach, jakie ustali Minister
wydziela się im grunty w takim położeniu, ażeby moż
Rolnictwa i Reform Roinych w porozumieniu z Mini...
liwe było prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolstre-\ll Skarbu.
nego przez tę grupę.
3. Dopłaty związane z uzupełnieniem niepełnoroI ...
Art. 4. 1. Na żądanie grupy uczestników ' wynych gospodarstw (art. 5) uiszczane będą w terminacn
miany wydziela się jej grunty jako jedną nierucho- ustalonych dla spłaty należności za ziemię, nadaną na
mość z określeniem wielkości udziału każdego z człon
podstawie przepisów o reformie rolnej bądź . o osadni...
ków grupy w tej nieruchomości. Udział teń ustala ctwie rolnym.
się według szacunku porównawczego gruntów poddaArt. 9. 1. Obciążenia gruntów poddanych wymia~
nychwymianie na podstawie opinii wyrażonej zgodnie
nie przechodzą na grunty wydzielone w wyniku wy...
przez uczestników grupy lub wyłonioną przez nich
miany, z wyjątkiem służebności gruntowych.
.
komisję·
2. W przypadku wydzielenia gruntów grupiE!
. 2. Po zakończeniu postępowania w sprawie wy- uczestników wymiany w sposób przewidziany wart. 4
miany gruntów członek grupy wymienionej w ust. 1
obciążenia gruntów będących w posiadaniu członków tej
może zgłosić żądanie wydzielenia mu gruntów, odpogrupy przed wymianą przechodzą na udziały odpowied1
wiadających jego udziałowi. Wydzielenie to następuje
nich członków tej grupy w wydzielonej dla niej nieru1
przy odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 2.
chomości z wyjątkiem ~łu,ż~bności gruntow;y:ch ..
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3. Służebności gruntowe C lązące na gruntach podd anych wymianie znosi się, z wyjątkiem tych, których
uLrzymanie władza uzna za n iezb ędne.
'4. \Vart p ść zniesionych służebności gruntowych odlicza się od szacunku gruntów, obciążonych tymi słu
żebno ściam i.

Art. lO. Nal eżności z tytułu dopłat związanych
z uzupełnieniem niepełnorolnych gospodarstw (art. 5)
zabezpiecza się na gruntach wydzielonych w wyniku
wymiany, z pierwszeństwem przed wszystkimi innymi
obciążeni ami.

Art. 11. Wdro ż enie postępowania w sprawie wym iany gruntów następuje:
1) na żądanie przynajmme] połowy posiadaczy tych
gruntów - na .podstawie zarządzenia powiatowej
władzy administrac ;i ogólnej;
2) na żądanie mniej" niż połowy, l ecz przynajmniej j edn ej piątej p osiadaczy tych gruntów""':" na podstawie
zarządzenia
wojewódzkiej władzy administracji
ogólnej ;
3) z urzędu - jeż eli wymianą mają być objęte równi eż grunty pal1stwowe lub j eżeli zachodzi potrze~
ba zapewnienia racjonalnej zabudowy osiedla -- na
podstawie zarz ą d zenia wojewódzkiej wład zy administracji ogólnej.
Art. 12.
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych
określi w drodze rozporządzenia sposób ustalania w art ości zniesionych służebności gruntowych.
Art. 13. 1. Do wydawania zarządzeń i orzeczel1
przewidzianych w niniejszym d ekrecie z wyjątki e m
zarządzeń, prze-,vidzianych
w I art. 11 pkt 2 i 3,
})owołane są powia towe władze administracji ogólnej .
2. \V orzeczeniu o wymianie gruntow władza
u st"la zarazem wysokość
dopła t,
przewidzianych
w i'\rt. 6, oraz służebności, które utrzymuje się na gruntach poddanych wymianie (art. 9).
Art. 14. 1. C zynno ści techniczne, potrzebne do
our acowania projektu wymiany gruntów, przeprowad za się z urzędu na koszt P a ństwa.
2. Uczestnicy wymiany obowiązani są do św ia d
czel1 rzeczowych i robocizny, potrzebnych do wykonania na miejscu prac pomiarowych.

3. R ozmiar i rod zaj świadc z eń oraz sposób ich
wymiaru, a tak że przypadki, w których u czestnicy mogą być zwalniani od tych świadczel'l, określi ro zporzą
dzenie Ministra Rolnictw",. i Refor m Rolnych.
4. Wydzielenie gruntów stosownie do przepisów
art. 4 ust. 2 nast ęp uj e n a koszt osoby żąd a j ącej t ego
wydzielenia.
Art. 15. 1. Wykonalne orzeczenie o wymianie
gruntów stanowi podstaw ę do ujawnienia w księg ach
wieczystych, na wniosek powiatowej wład zy admi.n istracji ogólnej, nowego stanu własności oraz do d okon ania w tyc4, księgach wpisów, wynikających z przepisów art. 9 i 10.
2. Przepisy ust. 1 stosuje si ę ndpowiednio do
wniosków o złożen ie dokumentów do zbioru dokumen-..
tów.
Art. 16. 1. Do wniosków o dokonanie w ksi ęga ch
wieczystych wpisów, zwią zanych z wymian ą gruntów
(art. 15), do samych wpisów, do wniosków o złożen i e
dokumentów do zbioru doku mentów oraz do zakładania
k siąg wieczystych, stosuj e
s ię
odpowiednie przepisy,
odnos zące się do nieruchom ości ziemskich, pr zejętych
na cele reformy rolriej, a na obszarze Ziem Odzyskanych
i b. Wolnego Miasta Gd ańska - przepisy odnos zące się
do nieruchomośc i , wchodzących w skład zapasu ziemi
w r ozumieniu dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju r olnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych
i b. Wolnego Miasta G da ńska (Dz. U. R. P. Nr 49,
p oz. 279).
2. Wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych l ub
o z łOŻenie dokumentów do zbioru dokumentów w sprawach wymiany gruntów (art. 15) oraz dołączone d o nich
załączniki \i\w lne są od opłat s ądowych.
Art. 17. Wykonanie niniejszego d ekretu porucza się
M inistrom R olnictwa i R efo'r m Rolnych oraz Sprawiedliwości .

Art. 18.

:C;ekret niniejszy wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia .

. Prezydent Rzeczypospc Utej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cy rankiewicz
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: w z. S. Tka czow
Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski

368
DEKRET
z dnia 16 sierpnia 1949 r.
o przekształceniu Szkoły Głównej Handlowej w Warsza wie na Szkołę 'Główną Planowania i Statystyk;
w Warszawie.
Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 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 dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 302) - <
Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza,
co na stępuje:
A.rt. 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
staje się państwową szko łą akademicką pod nazwą:
Szkoła Główna Planowania i . Statystyki w Warszawie.
Art. 2. Szkoła Główna Planowania i Statystyki zachowuje osobowość l)rawn ą ·
Tłoczono

35000 MS

w Drukarni Ministerstwa

Art. 3. Uchyla się moc obowiązującą dekretu
z dnia 28 stycznia 1947 r. o utworzeniu w Szkole Głów
nej Handlowej w Warszawie etatów pracowników p ań
stwowych (Dz. U. R. P . Nr 13, poz. 49).
Art. 4. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się
MinistrO\vi Oświaty.
Art. 5. Dekret niniejszy wchodzi w życi e z dniem
1 września 1949 r.
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady MmisŁrów: J. CyrankiewIcz
Minister Oświaty: w z. H. Jabłoński

Sprawiedliwości,

Warszawa, ul. 6-go Sierpnia 6.
Cena B zL

