
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 

392 

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 

393 

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 


