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

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 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:

4) 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 8 u/o podstawy opodatkowania,

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

o podstawie opodatko\',-ania .
w tys. zł
.:~ i~
1.

do

2. ponad 20
40
3.
" 60
4.
" 80
5.
" 100
6.
" ]20
7.
" 140
8.
" 160
9.
" 180
10.
" 200
II.
" 260
12.
" 340
13.
"
14.
400

"

B.

"

"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"

20
40
60
80
100
120
140
1.60
130
200
:260
340
400

wysokość

ruchomej
stawki podatkowej
wynosi:

5) osoby fizyczne i prawne, którym pozostawiono
VI dotychczasowym u żytkowaniu grunty odjęte im
w wyniku postępowania reg ulacyjn,"go - w wysokości 8°10 podstawy
opodatkowania przYP:ld a jącej
z tych gruntów,

2 u/c podstawy
opodatkowania
3°10
4°10
5°10
7°/ 0
9%
"
10%
11%
"
12%
"
13°/ 0
L50/o
"
16°/0
17°/0
18°/0

stałe

stawki podatku gruntowego dla gospodarstw rolnych posiadanych przez:
1) Skarb Pa:lstwa - w wysokości 8010 podstawy opodatkowania,
2) przedsiębiorstwa państwowe oraz przedsiębiorstwa
i majątki pozosb .; ące pod zarządem państwowym,
z wyjątkiem Lasów Państwowych - w wysokości
8% podstawy opodatkowania,

6) szkoły rolnicze i instytucje naukowe lub n ależące
do instytucji publiczno-prawnych, zakb.dy do ś wiad
czalne, jeżeli grunty u żytkowa ne są .wylą cznie
w celach naukowych lub d oświadcz.'ł l ny ch - w wysokości 6°10 podstawy opodatkowania ,
7) Lasy

Państwowe

-- w

wysokości

50/0 podsta wy

opodatkowania,
8) rolnicze spółdzielnie wytwórcze i rolni cze zespoły
spółdzielcze w wysokości 3,50/ 0 podstawy opodatko\vania.

§ 2. Wykonanie rozporz ą dzenia porucza się Ministrom Finansów oraz Rolnictwa i Reform Rojnych.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogIoszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku gruntowego na rok podatkowy 1950.
Prezes Rady Ministrów:' J. Cyrunkiewicz

253
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lipca 1950 r.
w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej
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 podlegają podatnicy podatku gruntowego, opłacający podatek od podstawy opodatkowania,
przekraczającej
240 tys. zł w stosunku rocznym. .

2.
także

dla

ucz.es~ ników

Obowiązkowi społecznego oszczędzania podl egają

podatnicy podatku gruntowego, opłacająt:y podatek od podstawy opodatkowania, nie prze!·;: r acz a jącej
240 tys. zł w stosunku rocznym, jeżeli podatnicy ci
w
roku 1949 podlegali obo,liązkowi spolecznego
oszczędzania i z tego tytułu zostaIi pociągnięci do obowiązku uiszcf:enia na poczet rocznego wkładu oszczędno
ściowego na 1950 r. kwoty stanowiącej 55°/ 0 tocznego
wkładu oszczędnościowego na rok 1949, ' na podstawie
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rozporządzenia

Ml1l;stra Skarbu z dnta 23 styczn la
1950 r. w sprawie termlnu wpłacenia wkładów oszczęd
nościowych przez u czestników funduszu B rolnictwa
Spoleczneso Funduszu Oszcz:;dnośc:owego (Dz. U. R. P.
Nr 2, poz. 18;.

§ 2. 1. Stawki oszczędnościowe dla określonych
w li 1 ust. 1 uczestników funduszu B Społecznego FLmdu;zu Osz<::zędno:5ciowego w roku podatkowym 19.)0
w 'maszą Lil.a podatnik6w podatim gruntowego oplacal.
'
jącyc;'l podatc~ od podst::n,vy opouaLowama o,;:reSlOne]
w tys. zł:
260
1\ ponad 240
230
260
:."
~

"1

JI

4;

51
61

"':1
~-)l

"
,."
"

280
300
320
:)40

360
380
400
440

~

•

'!

•

300
320
340
360
380
400
4W
460

Oszczędn ości owego w roku podatkowym 1950 wynoszą
55%
rocznego wkł a du oszczędnościowego, ustalonego
im na rok podatkowy 1949.

§ 3. Upoważnia sie Ministra Finansów do obniżenia
w drodze zarządz e ń stawek oszczędnościowych w granicach do 5 ()%, dla wszystkich lub niektórych grup
uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczęci
no ściowego w całym Państw ie lub na poszczególnych
jego obszarach oraz w porozumieniu z Ministrem
R olnictwa i Reform Rolnych - do całkowitego zwalniania od obowiąz ku wnoszeni3. wkładów oszczędnóśclo
wych usblonych na wymiarze podatku grunto wego,
p rzypadającego od gruntów dz ierżawionych bądź oddanych do b ezpłatnego użytkowania, a stan owiąc ych
"viasność Funduszu Ziemi, bą dź pozostających w administracj i publicznej.
§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Finansów oraz R olnictwa i Reform Rolnych.
§ 5. Roz porządzenie wchodzi w życie i dn iem ogło
szenia i ma zastosowanie do ustalania stawek oszczęd
nościowych
fu nduszu
B
Społecznego
Funduszu
Oszczędnościowego na rok podatkowy 1950.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyranldewlcz
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z dnia 3 lipca 1950 r.
w sll{"~w;'e oh">wią'lku uisuzenia przez nieldóre kategorie gospodarstw rQlnych podatku gruntowego w

zie-

miopłodach.

Na pod8tawle art. 14 ustawy z dnia 28 czerwca
1950 r. o podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 27,
poz. 250) zat"zą'ha się, co następuje:
§ 1. 1. \VprClwadza się na obszarze całego Państwa
dla gospodarstw rolnych, wymienionych w § 3 ust. 2 i 3,
obowiązek uiszczenia podatku gruntowego za rok 1950
w zi.'~miopłodach.
~. JeClnocześnie uchyla się pobór podatku grunto'
wego w gotówce w części podlegającej uiszczeniu
w ziemiopłodach.
latek gruntowy w części pobierane j
ustala się w życie.
') Przy wymiarze podatku gruntowego płatnego
w ziemiopłodach równowartość jednego kwintala żyta
ustala się na zł 2.000.
§ 3. 1. Gospodarstwa rolne o podstawie opodatkowania do 200 tys. zł oraz gospodarstwa . należące do
Paitstwowych Gospodarstw Rolnycl} i Lasów Państwo
wych, bez wzgltidu na wysokość podstawy opodatkowania są zwolnione od obowiązku uiszczenia podatku grunt o\vego za rok 1950 w ziemiopłodach i uiszczają podatek
grun to wy w całości w gotówce.
2. Gospodarstwa rolne o podstawie opodatkowania ponad 200 tys. zł do 360 tys. zł uiszczają połowę
drugiej raty podatku gruntowego w ziemiopłodach.
3. Gospodarstwa rolne o podstawie opodatkowania
ponad 360 tys. zł uiszczają całą drugą ratę podatku
gruntowego w ziel :\.:.opłodach.

§ 2.

w

1. P

ziemiopłodach

§ 4. Podatek gruntowy, płatny w ziemiopłodach,
nie może być uiszczony w gotówce z zastrzeżeniem przewidzianym w § 6 pkt b). Do podatku gruntowego.
płatnego w ziemiopłodach, a uiszczonego w gotówce, mają zastosowanie przepisy o nadpłatach zawarte w dekrecie o zobowiązaniach podatkowych.
§ 5. Uzyskane z tytt,lłu podatku gruntowego. ziemiopłody
przekazane zostaną do dyspozycji Ministra
Handlu Wewnętr-znego.
§ 6. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Handlu Wewnętrznego w drodze zarządzeń może określić:
a) równoważniki zamienne żyta w innych ziemio.płodach dla poszczególnych powiatów i kategorii
gospodarstw oraz warunki uiszczenia tymi równoważnikami podatku gruntowego,
b) kategorie podatników i warunki, pod jakimi
uiścić mogą w gotówce równowartość podatku
gruntowego w ziemiopłodach,
c) tryb postępoWania przy pobieraniu podatku gruntowegQ w ziemiopłod ac h oraz sposób i terminy
rozliczeń z uspołecznionymi przedsiębiorstwami
skupu ziemiopłodów.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Minis trom : Finansów, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Handlu ·Wewnętrznego.
§ 8. R ozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku gruntow ego na rok 1950.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

Tlnczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawledl. w Warszawie, ul. Nowowiejska 6.
40.000636

Cena 48

zł.

