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dekretów z mocą ustawy (DZ.1lJ.·R. P. Nr 29, poz. 271) ~ 
Rada Ministrów postanawia, - a Rada Państwa za
twierdza, co następuje: 

Art. 1. 'Przepisy mmeJszego dekretu określaj q 
uproszczony tryb rozgraniczania nieruchomości i mogą 
być stooowane do rozgraniczenia: 

1) nieruchomości należących do Skarbu Państwa, 
2) nieruchomości nabywanych lub przekazywanych dla 

realizacji narodowych planówgoopodarczych, 
3) nieruchomości wskazanych w pkt 1) i 2) w stosunku 

do innych, nieruchomości. 

Art. 2. Uproszczone rozgraniczenie nieruchomości 
polega na ustaleniu przebiegu linii granicznych i po
łożenia punktów granicznych z utrwaleniem ich na 
gruncie oraz na sporządzeniu protokołu granicznego. 

Art. 3. 1. Rozgraniczenie przeprowadza władza, 

która zarządza' nieruchomością lub posiada zezwolenie 
na nabycie nieruchomości dla realizacji narodowych 
planów gospodarczych. 

2. Właściwy minister może upoważnić do prze
prowadzenia rozgraniczenia podległą mu instytucję lub 
jednostkę gospodarki uspołecznionej, jeżeli instytucja 
ta lub jednostka posiada nieruchomość we własnym 
zarządzie lub zezwolenie na nabycie nieruchomości. 

Art. 4. 1. Przeprowadzający rozgraniczenie zawia
damia powiatową władzę mierniczą i osoby intereso
:wane o terminie przystąpienia do czynności rozgrani
czenia. Potwierdzenie powiatowej władzy mierniczej 
o otrzymaniu zawiadomienia stanowi podstawę do roz
poczęcia czynności rozgraniczenia. 

2. W przypadku rozgraniczenia jednej lub szeregu 
nieruchomości w zwartych kompleksach z większą 
ilością nieruchomości położonych w grani(!ach jednej 
gminy lub miasta - przeprowadzający rozgraniczeaie 

, .przesyła zawiadomienie do prezydium właściwej rady 
narodowej, które zawiadomi o tym osoby zaintereso
:wane. 

2. Ustawowym przedstawicielem osób intereso
wanych, nieobecnych przy czynnościach rozgranicztnia. 
jest - w ()dniesieniu do rozgraniczenia nieruchomości 
w gminach - sołtys, w odniesieniu zaś do rozgranicze
nia w miastach - delegat wyznaczony przez prezydium 
miejskiej rady narodowej. W gminach nie mających 
podziału na gromady przedstawicielem tym jest ' delEgat 
wyznaczony przez prezydium gminnej rady narodowej. 

Art. 7 , 1. Z dokonanych czynnOŚCi sporządza się ' 
protokół graniczny z opisem przebiegu granic i położe~ 
nia utrwalonycp znaków granicznych. 

2. Przeprowadzający rozgraniczenie przesyła po
wiatowej władzy mierniczej jeden egzemplarz proto .. 
kołu granicznego. 

Art. 8. 1. Protokół graniczny podpisany przez 
osoby biorące udział w czynnościach rozgraniczenia ma 
moc ugody sądowej w stosunku do granic niespornych. 

2. W przypadku rozbieżności zdań co do przebiEgu 
granicy, przeprowadzający rozgraniczenie wyznaczy po
łożenie punktów granicznych, utr wali je tymczasowo 
na gruncie oraz przekaże sprawę powiatowej władzy 
mierniczej, która z urzędu przeprowadzi rozgraniCZtnie 
nieruchomości w trybie przepisanym dekretem z dnia 
13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości 
(Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 298 i Nr 70, poz. 382), 

3. Znaki graniczne, utrwalone na gruncie pozostają 
pod ochroną prawa i stosuje się do nich odpoWiednio 
przepisy art. 20 i 21 dekretu powołanego w ustępie ~ 
przedzaj ącym. 

Art. 9. Ustalone przy rozgraniczeniu granice ni~ 
ruchomości podlegają ujawnieniu w księgach wieczy~ 
st~ch. 

Art. 10. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. Przewodniczącemu Państwowej K~ 

misji Planowania Goopodaxczego oraz . wszystldm mi~ 
nistrom. ' 

Art. 5. Czynności techniczne pł'Zy rozgraniczaniu Art. 11. Dekret wchodzi wżycie z dniem ogł06zenia. 
nieruchomości wykona przeprowadzający rozgraniczenie 
przy pomocy personelu uprawnionego do wykonywania Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bieru' 
czynności mierniczych. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Art. 6. 1. W czynnościach rozgraniczenia biorą 

udział: przedstawiciel przeprowadzającego rozgranicze .. 
nie, mierniczy odpowiedzialny za czynności techniczne 
oraz osoby interesowane. 

:Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej,Kornisji Planowania 'Gospodarczego: 

H. Minc 
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DEKRET 

z dnia 21 września 1950 r. 

o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej. 

Na pOdstawie art. 4 .ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyż-

szych organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy 
z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wyda-
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w:ania "dekretów, z mocąu,stawy ' (Dz.U. R., r. Nr ~9, 
poz. 271)'rr- Rada Mi.nistrów ' p<>Sta~awia, a Rada Państwa' 
zatwierd4ąi co .następuje: 

., .. \ , \ 

~ ... t. 1. Przepisy niniejszego dekretu normują opo· 
datkowanie: 
1) .przedsiębiorstw: , 

a) państwowych oraz pozostaj ących pod zarządem 
i . państwowym, 

" . h) państwowo-spółdzie1czychi 
• e) o kapitale mieszanym państwowym ,i spółdziel-

czym, 
d) mających formę spółek prawa cywilnego lub 

handlowego, awktórych Skarb Państwa, przed. 
siębiorstwa państwowe albo osoby pl'awne pra· 
Wa publicznego posiadają udział, 'wynoszący po· 

nad 500jokapitału zakładQwego, . 
2) b anków, . . . . . . 

3) centnll spółdzielczo-państwowych central spółdzielni 
o-r az spółdzielni, 

4) instytucj i publiczno-prawnych oraz ' organizacji po
litycżnych , społecznych bądź zawodowych w zakre
sie ich działalności gospodarczej. 

Art. 2. W stosunku do podatników wskazanych 
wart: l Rada Minis trów określa : 

l) rodzaj, wysokość i sposób opodatkąwania, 
2) podmiot, przedmiot i podstawę opodatkowania oraz 

treść obowiązku podatkowego, 
3) podatnika lub płatnika bądź podatnika i płatnika, 
4) terminy płatności oraz sposób obliczania i uiszczania 

podatku, 

5}za,sady. , i warunki zgłaszania obowiązku -podatko
wego (rejestracji), ' i 

6) zasady i war!lnki zwalniania od podatku oraz. zwro-
tu i umarzania podatku,: . 

'.' " ; ,. 

7) zakres stosowania obowiązuj ących . przepisó,W . . po- , 
datkowych. 

Art. 3. Rada Ministrów moźe korzystać z upraw
nień, wynikających z art. 2, w stoS'Unku do wszystkich 
lub niektórych podatników wskazanych wart. IQraz 
regulować poszczególne zagadnienia odmiennie dla 
wszystkich lub niektórych z tych podatników bądź dla 
poszczególnych r odzajów ich świadczeń lub dochodów. 

Art. 4. Dotychczasowe przepi~y w przedmiocie 
opodatkowania podatników wskazanych wart. 1 tracą 
moc z . dniem wej ś<::ia w życie przepisów w ydanych na 
podstawie art. 2 i 3 w zakresie, unormowaJ?-ym tymi 
przepisami. 

Art. 5. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i Mini", ~rowi Finansów. 

_ Art. 6. Dekret wchodzi w życie z dn iem ogłosze

nia z mocą obowiązującą od dnia l styczn ia 1950 r. 

Prezydent Rzeczy pospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Ml.nis t ~ r Finansów: K. Dqbrowski 
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DEKRET 

z dnia 21 września 1950 r • . 

zmitmiający ustawę o zmianie organizacji illiczelriy~hwładz ' gospodarki' naro~o~ej. 
.. , ' t ·. 

Na podstawie art. ' 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r.o us troju izakrę&~ę działania najwyż
szych qrg':łniS\V', 'R.ie'~zyp~spoiitęj · P oiskiej'i' ust'\łv(Y ' ~ . dnia 
21 lipc:a 19,50 'r.. o upoważnieniu Rządu ' do wydawania 
dekretÓw ' ż mocą u stawy (Dz. U . R. P. Nr 29, poz. 271) -
Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa za
twierdza, co następuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 lutego 1949 r. o zmia
nie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej 
(Dz. U. R. P, Nr 7, poz. 43) wprowadza się następufąc~ 
zmiany: 

1) skreśla się rozdział l (art. 1-3); 

2) wart. 5 pkt 5 wyrazy: .. "Komit~tu Ekonomicznego 
Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami: "Prezy

, dium~zą<;l.u': ; 

3} ·art",· 6' 'usU:} i otrzymUje brzmieriJe'i : , .. , ,; . ,,' -" . 

,,1. Na czele Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego stOi Przewodniczący, mianowany 

,i . , odwoływany .. przez i Prezydenta Rzeczypospo
.l,itej ua .wn,iosek . Prezęsa RaąyMinistrów. ,Prze, 

, ,wodniczący , Państwowej · ,KomisjiPlanuwania 
Gospodarczego jest członk~em Rządu.'~; 

4) art. 8 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 8. Przy preLydiach rad n arodowych działają 
woj ewódzkie (w m. st. Warszawie i m . Łodzi -
miejskie) oraz powiatowe (w miast ach stanowiących 
powiaty miejskie - m iejskie) komisje planowania 

,; · gospodarczego." ; 
5) w art. 12 po wyrazach : "Prezes Rady Ministrów" 

. skreśla się dalsze wyr azy t ego artykułu; 

6) art. 13 otrzymuje brzmienie: 
"Art 13. Ćenti-aI~y ' Urząd Szkolenia Zawodowego 
podlega Prezesowi Rady Ministrów."; . . 

. ' . . \" ". : ;,,, ,.,,.-: . ".". I.' ;'. ' f ; I : ~ ,' ... :. ; • . '; : I' . :-' \ 

7) w art. . 24 , w yrazy: "Prze,wodniczącęgp ~omłtet!-l 
. ... '.' 'Ekonomlczrleg() 'Racly MiriiSh'6\vd zas'tępujesię ' wy- ' 

razami: "Przewodniczącego Państwowej Komisji 
p,lanowania Gospodarczego". 


