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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ROLNICTWA I REFORM ROLNYCIł, 
FINANSÓW I BUDOWNICTWA. 

z dnia 27 kwietnia 1950 r. 

zmieniające rozporządzenie w sp.rawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych 
i byłego Wulnego Miasta Gdańska. 

Na podstawie art. 7 u st. 3 dekretu z dnia 6 wrze
śnia 1946 r. o ustroju r olnym i osadnictwie na obszarze 
Ziem Odzyskan ych i byłego Wolnego Miasta Gdańska 
(Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) zarządza się, co nastę

puje: 

J 
§ 1. W rozporządzeniu Ministrów: Ziem Odzyska

nych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform 
Rolnych, Skarbu oraz Odbudowy z dnia 14 paździer
n ika 1947 r ., wydanym w porozumieniu z Ministrem 
Leśnictwa w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu 
ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolne-

. go Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 433), § 10 
otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10. 1. O wydzieleniu nieruchomości lub ich czę
ści z zapasu ziemi z wyj ątkiem przypadków, przewi
dzianych w ust. 2, decyduje prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej. 

2\ O wydzieleniu nieruchomości lub ich części na 
cele: 
1) tworzenia ośrod~{ów kultury rolnej lub podstawo-

wych zakładów przemysłu rolnego oraz jezeIl 
o wyłączenie nieruchomości lub jej części ubiega 
się kilka władz lub instytucji, 

2) w ojskow e, bezpieczeństwa publicznego, państwo
w ej gospodarki leśnej , szkolnictwa wyższego i opie
kuńczo-wychowawcze, j eżeli powierzchnia gruntów 
projektowanych do wydzielenia przekracza 10 ha,
decyduje Minister Rolnictw~_. i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego oraz z Mini
strami Administracji Publicznej i Budownictwa". 

. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . 

Minister Administracji Publicznej: WI. WolskI 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb-Kocioł 

Minister Finansów: w z. W. JastrzębskI 

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: R. Piotrowsld 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 16 maja 1950 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku 

spolecznego oszczędzania. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 stycz
nia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania 
(Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 10, poz. 74, Nr 36, poz. 256 
i Nr 52, poz. 415 oraz z 1949 r. Nr 7, poz. 42 i Nr 21, 
poz. 136) zarządza się, co następl,lje: 

§. 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 12 
marca 1948 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 
30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczę
dzania (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 106) wprowadza się 
zmiany następujące: 
l) § 5 ust. 2 otrzymuje b rzmienie: 

,,2. Jako zbiom.ice P .K.O. dla ustalania wysokości 
rocznych wkładów (składek) oszczędnościowych ' 
w zakresie funduszów A i C oraz dla przyjmowa
nia wkładów (składek) oszczędnościowych n a fun
dusz A ustanawia si ę urzędy skarbowe." ; 

2) po § 5 wprowadza się nowy § 5a w · brzmieniu: 
,,§ 5a. W przypadku dokonania wymiaru lub do
miaru wkładów (skłauek) . oszczędnościowych na 

fundusze A i C urzędy skarbowe są obowiązane 
do pobrania wymierzonych wkładów (składek) 

o'szczędnościowych oraz przekazania ich właściwe-o 
mu miejscowo oddziałowi P. K. O. w następnym 
miesiącu po pobrcmiu."; 

3) § 42 otJ'zymuje brzmienie: 
,,§ 42. Kwoty należnych składek oszczędnościowych, 
potrącane przez płatnika przy wypłacie wynagro
dzenia lub ponoszone przez niego z własnych fun
dyszów (§ 43), płatnik jest obowiązany wpłacać 
do właściwego m iejscowo oddziału P.K.O. w ter
minach ustalonych dla wpłaty podatku od wyna
grodzeń z dołączeniem imiennego wykazu potrą

ceń, sporządzonego według przepisanego wzoru". 
§ 2. Rozporządzenie '" wchodzi w życie z dnieni 

ogłoszenia z ,mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 
1950 r. 

Minister Finansów; K. Dqbrowski 

,.. 


