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I)zien1)ik Ustaw Nr 26 

Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rądy 
Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. 
(poz. 234). 
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Peryferyjna • · · · · · 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,.7 

Pośrednia . · · • • · 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 

Śródmiejska. 1,7 2,2 2,7 3,2 
I 

3,7 4,2 
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4,7 · · · · · j I 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 czerwca 1950 r. 

w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. 

Na podstawie art. 31 ust. 2 dekretu z dnia 26 kwiet
nia 1949 r . o nabywaniu i przekazywaniu nier\lchomości 
niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospo
darczych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 197 i Nr 55, poz. 438) 
2arządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Artykuły powołane w niniejszym rozpo
rządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły 

powołanego na wstępie dekretu z dnia 26 kwietnia 
1949r. wraz z późniejszymi zmianami, powołane zaś 

bez bliższego określenia paragrafy oznaczają paragrafy 
niniejszego rozporządzenia. 

2. Wyrażenie "wykonawca" oznacza tego spośród wy
mienionych wart. 2 wykonawców n 3rooowych planów 
go;:,podarczych, na czyj wniosek orzeczono wywłaszcze
nie. 

3. Wyrażenie "bank" oznacz') bank finansujący 
inwestycje wykonawcy. 

4. Wyrażenie "wywłaszczony" oznacza właściciela 
nieruchomości objętej orzeczeniem o wywłaszczeniu lub 
praw r zeczowych ograniczonych na nieruchomości. 

5. Ilekroć w roz.porządzeniu mówi się o wypłacie od
szkociowania za wywłaszczoną nieruchomość odnosi się 

to również do odszkodowania za ustanowienie ograniczo
nego prawa rzeczowego na nieruchomoścL 

§ 2. Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość 

płatne jest na podstawie ostatecznego orzeczenia o od-

szkodowaniu lub o zatwierdzeniu ugody dotyczącej wyso
kości odszkodowania (art. 34 ust. 2) w terminach określo
nych w § 5. 

§ 3. 1. O wysokości ustalonego odszkodowania wyko
nawca zawiadomi bank w ciągu 30 dni od daty wyda
nia orzeczenia, stanowiącego podstawę do wypłaty. Do 
zawiadomienia należy dołączyć : 

l) urzędownie poświadczony odpis orzeczenia stano
wiącego podstawę wypłaty oraz 

2) zaświadczenie sądu co do ograniczonych praw rz~· 
czowych na nieruchomości oraz innych praw ujaw
nionych w księdze wieczystej lub w zbiorze doku
mentów. 
2. W celu uzyskania wypłaty odszkodowania wy

właszczony powinien przedstawić bankowi zaświadcze

nie sądu, że nieruchomość nie jest obciążona ograniczo
n ymi prawami rzeczowymi 'i innymi prawami, ujaw
nionymi w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów, 
albo pisemne oświadczenia osób, którym te prawa przy
sługują, że zgadzają się na wypłatę odszkodowania wy
właszczonemu. Podpisy na oświadczeniach win ny być 
urzędownie poświadczone. 

3. Nieprzedstawienie dokumentów, o których mo
wa w ust. 2, powoduje skutki przewidziane wart. 38 ust 2. 

·1. Ni ezależnie od zawiadomienia wykonawcy 
(ust. 1) wywłaszczony może wystąpić do banku z wnios
k iem o wypłatę odszkodowanIa, załączając dokumenty, 
o których m owa w ust. 1 i 2. 

---
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§4. ' 1; Po otrzymaniu zawiadomienia lub wniosku 
wymienionego' w § 3 bank ustali, czy i w jakiej wy
BOkości przypadają od wywłaszczonego należności na 
rzecz Funduszu Ziemi, z tytułu pożyczek inwestycyj
nych zabezpieczone na wywłaszczonej nieruchomości 
oraz podatek dochodowy z tytułu dokonanego wy
właszczenia. 

2. Ustalone w myśl ust. 1 należności bank wypłaca 
bezpośrednio uprawnionym w ciągu trzech miesięcy od 
daty otrzymania zawiadomienia lub. wniosku, a pozo
stałą po potrąceniu tych należności sumę odszkodowa
nia wypłaca w gotówce wywłaszczonemu, o ile odszko
do'vanie nie podlega złożeniu do depozytu sądu zgodnie 
z art. 38 ust. 2. 

§ 5. 1. Odszkodowanie przypadające wywłasz

czonemu w myśl § 4 ust. 2 płatne jest w .następujących 
terminach: 
1) przy odszkodowaniu nie przekraczającym sumy 

500.000 zł w ciągu 6 miesięcy, licząc od daty orze
czenia (§ 2), 

2) przy odszkodowaniu powyżej 500.000 zł, a nie prze
kraczającym 2,000,000 zł - pierwsze 500,000 zł , 

zgodnie z pkt 1, nadwyżka w ratach miesięcznych 
po 50.000 zł, 

3) przy odszkodowaniu powyżej 2.000,000 zł, a nie 
przekraczającym 5,000,000 zł, pierwsze 2.000.000 zł 

w terminach i w sposób podany w pkt 2, nadwyż
ka - w ratach miesięcznych po 25.000 zł. 

2. Tryb wypłaty nadwyżki ponad 5,000.000 zł okre
śli odrębne rozporządzenie. 

§ 6. 1. W przypadkach, gdy wywłaszczony naby
wa od Skarbu Państwa gospodarstwo rolne lub mienie 
nierolnicze, albo też buduje dom mieszkalny zawiera
jący nie więcej niż 10 izb mieszkalnych, bank na wnio
sek wywłaszczonego uzasadniony zaświadczeniem 

właściwych władz wypłaci przedterminowo odpowiednią 
kwotę na pokrycie ceny nabycia .albo budowy. 

2. Przedter"minowa wyplata, o której mowa 
w ust. 1, mOże nastąpić także na uzasadnione ·gospo
darczo potrzeby i inwestycje wywłaszczonego 'do wy
sokości wartości inwestycji. Do wniosku o dokonanie 
przedterminowej wypłaty wywłaszczony powinien za
łączyć zaświadczenie wo; ewódzkiej komisji planowania 
gospodarczego co do zasadności inwestycji. 

3. Minister Finansów określi sposób przedtermi
nowej wypłaty i szczegółowej kontroli zużycia sum wy
płaconych przedterminowo wywłaszczonemu. 

§ 7. Bank ustala zgodnie z § 5 ust. 1 daty wy
płaty zawiadamiając o tym wywłaszczonego pocztą za 
zwrotnym poświadczeniem odbioru co najmniej na 14 
dni przed wyznaczonym terminem i jednocześnie prze
syła odpis tego zawiadomienia do urzędu skarbowego 
oraz do prezydium miejskiej lub gminnej rady naro
dowej, \vłaściwej ze względu na położenie wywłaszczo
nej nieruchomości i miejsce zamieszkania wywłaszczo
nego. 

§ 8. Jeżeli suma odszkodowania podlega złożeniu 

do depozytu sądowego, bank dokona przelewu w ter
minach przewidzianych w § 5 ust. 1 i jednocześnie za
wiadomi o wysokości wypłaconej kwoty wyv"łaszczo

nego i sąd grodzki, do dyspozycji którego wpłata zo
stała dokonana. 

§ 9. Bank dokonuje wypłaty odszkodowania z ra
chunku wykonawcy z :?achowaniem obowiązujących 

przepisów o trybie finansowania inwestycji. 

§ 10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu PańEtwo

wej Komisji Planowania Gospodarczego oraz wszyst
kim ministrom. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministlów: J, Cyrankiewicz 

236 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTR)W 

z dnia 17 czerwCa 1950 r. 

o s.posobie obliczania wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia 
czynnej służby wojskowej. 

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
Q powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. 
Nr 6, poz, 46) zarządza si ę, co następuje: 

§ 1. Za pracowników w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia uważa się pracowników fizycznych 
i umysłowych, zatrudnionych we władzach, urzędach, 

instytucjach, przedsiębi orstwacp. i w innych wszelkiego 
rodzaju u społecznionych i prywatnych zakładach pracy, 
bez względu na charakter stosunku pracy i przepisów 
prawnych, normujących ten s tosunek. 

§ 2. ' 1. Przez uposażenie pracownika, zatrudnio~. 
nego . na podstawi(; stosunku publiczno-prawnego, rozu-

mje si ę uposażenie zasadnicze wraz ze wszystkimi do
datkami. 

2. Przez wynagrodzenie pracownika, zatrudnio
nego na podstawie umowy o pracę rozumie się należ
ność za pracę wraz ze w szystkimi dodatkami wypłaca
nymi na podstawie umowy lub zwyczaju w danym za
kładzi e p racy. 

3. Do uposażenia (UEt. 1) lub wyn agrodzenia 
(ust. 2) nal eżnego pracownikowi nie wlicza si ę: 

1) zasiłków rodzinnych; 
2) świadczeń przyznawanych p r acowniko'wi na p okry

cie poniesionych przezeli k osztów związanych z wy· 
konywaną pracą; 


