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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 lipca 1950 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerw
ca 1950 r. o podatku grunto\\--ym (Dz. U. R. P. Nr 27, 
poz. · :t50) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dla celów wymiaru podatku gruntowego na 
rok podatkowy 1950 ustala się: 

A. ruchome stawki podatkowe dla poszczególnych 
grup gospodarstw rolnych w stosunku do ich podstawy 
opodatkowania, jak na.stępuje:: 

dla grupy g°tiPodarstw rolnych wysokość ruchomej 
o podstawie opodatko\',-ania . stawki podatkowej 

w tys. zł .:~ i~ wynosi: 

1. do 20 2u/c podstawy 
opodatkowania 

2. ponad 20 
" 

40 3°10 
3. 

" 
40 

" 
60 4°10 

4. 
" 

60 
" 

80 5°10 
5. 

" 
80 

" 
100 7°/ 0 

6. 
" 

100 
" 

120 9% 
" 7. 

" 
]20 

" 
140 10% 

8. 
" 

140 
" 

1.60 11% 
" 9. 

" 
160 

" 
130 12% 

" 10. 
" 

180 
" 

200 13°/0 
II. 

" 
200 

" 
:260 L50/o 

" 12. 
" 

260 
" 

340 16°/0 
13. 

" 
340 

" 
400 17°/0 

14. 
" 

400 18°/0 

B. stałe stawki podatku gruntowego dla gospo
darstw rolnych posiadanych przez: 
1) Skarb Pa:lstwa - w wysokości 8010 podstawy opo

datkowania, 
2) przedsiębiorstwa państwowe oraz przedsiębiorstwa 

i majątki pozosb .; ące pod zarządem państwowym, 
z wyjątkiem Lasów Państwowych - w wysokości 

8% podstawy opodatkowania, 

3) instytucje ubezpieczeń społecznych, związki zawodo
we oraz osoby prawne, których dochód zgodnie ze 
statuten: jest obracany w całości na cele ogólnej uży
tecznośc.l, naukowe, oświatowe, kulturalne, sporto
we i dobroczynne - w wysokośCi 80/ 0 podstawy 
opodatkowania, 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

zakłady wychowawcze, działające na podstawie 
przepisów o prywatnych szkołach oraz zakładach 
naukowych i wychowawczych, jak również zakła~ 
dy opiekuńcze i sierocińce, utrzymywane przez 
stowarzyszenia i związki oraz instytucje i zakła
dy - w wysokości 8u/o podstawy opodatkowania, 

osoby fizyczne i prawne, którym pozostawiono 
VI dotychczasowym użytkowaniu grunty odjęte im 
w wyniku postępowania regulacyjn,"go - w wysoko
ści 8°10 podstawy opodatkowania przYP:ldającej 
z tych gruntów, 

szkoły rolnicze i instytucje naukowe lub n ależące 
do instytucji publiczno-prawnych, zakb.dy doświad
czalne, jeżeli grunty użytkowane są . wylącznie 
w celach naukowych lub doświadcz.'ł lnych - w wy
sokości 6°10 podstawy opodatkowania , 

Lasy Państwowe -- w wysokości 50/0 podsta wy 
opodatkowania, 

rolnicze spółdzielnie wytwórcze i rolni cze zespoły 
spółdzielcze - w wysokości 3,50/0 podstawy opodat
ko\vania. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strom Finansów oraz Rolnictwa i Reform Rojnych. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogIo
szenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku grunto
wego na rok podatkowy 1950. 

Prezes Rady Ministrów:' J. Cyrunkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 lipca 1950 r. 

w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla ucz.es~ ników 
funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1950. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) i art. 28 ust. 1 
ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecz
n ego oszczędzania (Dz. U. R P. 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 następuje: 

§ 1. 1. Obo\viązkowi społecznego oszczędzania pod
legają podatnicy podatku gruntowego, opłacający po
datek od podstawy opodatkowania, przekraczającej 

240 tys. zł w stosunku rocznym. . 

2. Obowiązkowi społecznego oszczędzania podlegają 
także podatnicy podatku gruntowego, opłacająt:y poda
tek od podstawy opodatkowania, nie prze!·;: raczającej 

240 tys. zł w stosunku rocznym, jeżeli podatnicy ci 
w roku 1949 podlegali obo,liązkowi spolecznego 
oszczędzania i z tego tytułu zostaIi pociągnięci do obo
wiązku uiszcf:enia na poczet rocznego wkładu oszczędno
ściowego na 1950 r. kwoty stanowiącej 55°/0 tocznego 
wkładu oszczędnościowego na rok 1949, ' na podstawie 


