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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOSCI ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z ąrua 31 Ś'nerpnia 1950 r. 

w sprawie ustalenia okręgów sądów ubezpieczeń społecznych. 

" Na podstawie art. 8 §§ 2 i 3 prawa o sądach ubez
peczeń społecznych z dnia 28 lipca 1939 r. (Dz. U. R. P. 
E 1939 r. Nr 71, poz. 476 i z 1946 r. Nr 12, poz. 76) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Okręgi okręgowych sądów ubezpieczeń spo
łecznych ustala się w dostosowaniu do przepisów ustawy 
II dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach w podziale admini
stracyjnym Państwa (Dz. U. R. P. Nir 28, poz. 255), jroc 
następuje: 

okręgi okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych 
IObejmuj ą : 

l) okręg Sądu w Warszawie -- miasto stołeczne War
\ szawę i województwa: białostockie, lubelskie i war

szawskie,. 
2) okręg Sądu w Gdyni - województwa: bydgoskie, 
. gdańskie i olsztyńskie, 

3) okręg Sądu w Katowicach - województwo kato-' 
wickie, 

4) okręg Sądu w Krakowie - województwa: kieleckie, 
krakowskie i rzeszowskie, 

5) okręg Sądu w Łodzi - miasto Łódź i województwo 
łódzkie, 

8) okręg Sądu w Poznaniu - województwa: poznań .. 
skie i zielonogórskie, 

7) okręg Sądu w Szczecinie - województwa: kosza
lińs1de i szczecińskie, 

8) okręg Sądu we Wrocławu - województwa: opoI ... 
me i wrocławskie. 

§ 2. ROZiporządzenie wchodZJi w życie z dniem ogło.., 
ezerua z mocą obowiązującą od dnia 6 lipca 1950 r. 
Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 

Minister Pl'acy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 13 W'l"'reŚni.a 1950 r. 

&mienIające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodze6. ' 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia ł lutego 
1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. R. P. Nr 7, 
paz. 41) zarządza się, 00 następuje: 

§ 1. W § 14 rozporządzenia Ministra Skarbu 
a dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy 
a dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. 
R. P. z 1949 r . Nr 15, poz. 98 i z 1950 r. Nr 19, poz. 162), 
dodaje się nowe punkty 8) i 9) w bumieniu: 

8) O8Oby trudniące się osobiście: 
" a.) zlewem lub odbiorem mleka, odbiorem jaj od 

rlostawców oraz rozprowadzaniem pasz treści

.( wych na podstawie zlecenia udzielonego przez 
Centralę Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich lub 
przez należące do niej spÓłdzielnie, 

b) skup€'m runa ,leśnego (jagód i grzybów oraz in
" nych owoców leśnych) na zlecenie ' państwowego 

przedsiębiorstwa "Państwowa Centrala LeśnycI1 
Produktów Niedrzewnych "Las" oraz jego eks ... 
pozytur, 

9) OL9Oby wykOllluiące umowy zlecenia na rzecz pań~ 
6twowego prze<Isiębiorstwa "Państwowa Organizacja 
Imprez Artystycznych "Artos" , jeżeli przedmio... 
tern umowy są usługi wykonywane osobiście, bez 
świadczenia rzeczy, bezpośrednio na rzecz tego 
przedsiębiorstwa, a osoby wykonująceUlIłOwę zje-
cenia nie są podatnikami podatku obrorowego z in ... 
nego tytułu. . 

§ 2. Rozporządzerue wchodzi w :życie z dillem ogłQ1 
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 1950 r . .' 

Minister Finansów: K. Dqbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 wneśnia 1950 r. 

w sprawie zawieszenia n a r ok 1950 dla niektóryeh grup podatników mocy obowiązującej pYZep~sów ustawy 
o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych. 

J ' 
Na podstawie "art. 8 ust, 5 ustawy z dnia 28 (2€!l"Wca 

'1950 r. o podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nl' 27, 
poz. 250) zarządza . się, CQ na.stEUJuje; 

f 1. Zawiesza się na rok 1950 przepisy art. 8 usta ... 
wy o podatku gruntowym, dotyczące doliczenia do pod .. 
Btawy opodatkowania przychodów. ~~ni'ity'ch pr%e3 

-



Dziennik Ustaw Nr 43 

gospodarstwa rolne z prowadzonych - przez nie w więk
szym rozmiarze działów SP€cj 2.lnych w zakresie: ' 

l) uprawy roślin lekarskich (zielarstwa) i włóknistych 
lnu, konopi i lnianki) , szkółkars twa, chmielarstwa, 
pszczelarstwa, mleczal'stvv'a, hodowli bydła, koni, 
owiec, trzody chlewnej i innych zwierząt użytko
wych, hodowli i tu c;~ enia ptactwa domowego oraz 
hodowli innych pt-2. ków, 

2) j edwabnictwa oraz upraw ~pecjalnych, a w szczegól
ności sadownictwa, u pr G.wy W'li'ZyW oraz nasien
n ictwa ogrodniczego tych warzyw, upravV".f krze
w ów owocowych (a~restu, porzeczek itp.) i roślin 
zielnych OWOC:lj ących (truskawek, malin, poziomek 
itp.), uprawy roślin przemysłowych (burak, cy
koria, ziemniak przemysłowy itp.), oleistych (rzepak, 
rzepik, mak), tytoniu i nasiennictwa. 

Poz. 391, 392 1 393 

§ 2. Przychody osiągnięte z działów specjalnych, 
określonych w § 1 pkt 1, nie podlegają doliczeniu do 
podstawy opodatkowania gospodarstwa rolnego w ro
zumieniu przepisów art. 8 ust. 3 ustawy o podatku grun
towym, a przychody osiągnięte z działów specjalnych, 
określonych w § 1 pkt 2 - j eżeli przychody te podatnik 
osiąga z dostaw na r zecz przedsiębiorstw gospodarki 
uspołecznionej w nmach zawartych i wykonanych 
umów plant8.cyjnych (kontraktacji). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

Minister Finansó~: K. Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 września 1950 r. 

w slłr~wie obniżeniapooatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi. 

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 
C'..zeTwca 1950 r. o podatku gruntowym (Dz. U. R P. 
Nr 27, poz. 250) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rolnikom, będc1cym członkami zrzeszen ia 
uprawy ziemi, przyznaje się n:\ rok podatkowy 1950 
:ulgę w wysokości 30°/0 t ej części podatku gruntowego, 

która przypada z gruntów, włączonych przez podatnika 
do wspólnej uprawy. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi. . w życie 

ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1950 r. 

Minister Finansów: K. Dąbrowski 

z dniem 
1 stycznia 
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nOZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWiEDLIWOŚCI 
~--. 

z dnia 25 wr~eśnia 1950 r. 

o zniesieniu Sądu Grodzkiego w n:oźmi.nie. 

Na podstawie art. 4 u stavry z cL'1.ia 27 k wietnia 
1949 r. o zmianie prawa o ustr oj u sądów powszechnych 
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) zarządza się, 00 następuje : 

§ 1. Znosi się Sąd Grodzki w Koźminie i należące 
dotychczas do okręgu tego Sądu: 

1) gminy miejskie: Koźmin i Pogorzela, gminę wiej 
ską Dobrzyca oraz gromady: 
a) Borzęciczki, Czarny Sad, Dębiogóra, Gałązki, 

Gościejew, Góreczld, K aniew, Lipowiec, Obm 
Nowa, Obra Stara, Orla, Pogorzałki, Skałów, 
Staniew, Walerianów, Wrotków i Wyrębin 
z gminy wiejskiej Kożmi11 ; 

b) Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Elźbietków, 
Głuchów, Gumienice, Kaczagórka, ŁukasLiew, 
Małków, . Pogorzela i Wziąchów z gminy wiej
skiej Pogorzel a; 

.. < 

e) Bugaj z gminy wiejskiej Ligob;. 
d) Grębów, Nowawieś, Trzemeszno, Wole<nice oraz 

osadę Wyld z gl'Omady Buki z gminy wiejskiej 
Rozdrażew powiatu krotoszyilskiego 

włącza się do olcręgu Sądu Grodzkiego w Krotoszynie; 
2) gminę miejską Bor ek oraz gromady: 

a) Bolesławów, Bruczków, Celestynów, K arolew, 
Siedmiorogów I , Siedmiorogów II, Skok ów 
i Zimnowoda z gminy w iejskiej Bor ek; 

b) Szelejew I i Szelejew II z gminy w iejskiej 
Piaski powiatu gostyńskiego 

włącz.a się do okręgu Sądy Grodzkiego w Gootyniu. 

§ 2. Rozporządzenie w chodzi VI życie z dniem 
l listopada 1950 r . 

Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 


