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ROZPORO:·ĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 października 1950 r. 

w sprawie właściwości władz i trybu postępowania w niektórych przypadkach nabywania nieruchomości 

i praw rzeczowych ograniczonych niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych. 

Na podstav.rie art. 9a dekretu z dnia 26 kwietnia 
1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości 

niezbędnych dla realizacji narodQwych planów gospo
darczych (D~. U. R. P. Nr 27, poz. 197 i Nr 55, poz. 438) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyrażenie "dękret" bez bliższego okre
ślenia oznacza dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o na
bywaniu i przekazywaniu nieruchomD-Ści niezbędnych 

dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. 
R. P. Nr 27, poz. 197 i Nr 55, poz. 438). 

2. Artykuły, powołane w niniejszym rozporząd'7.e
niu bez bliższego określenia, oznaczają artykuły dekretu, 
o którym mowa w ust. 1. 

3. Wyrażenie "wykonaw ca" oznacza wykonawcę 
narodowych planów gospodarczych. 

§ 2. Przy nabywaniu od osób, nie będących wy
konawcami narodowych planów gospodarczych, praw 
rzeczowych ograniczonych na hieruchomościach celem ' 
wykonania przewodów i urzqdzeh wymienionych 
wart. 9a dekretu, jOlk również przy n ab yw aniu na 
własność nieruchomości nie zabudowcmych o przestrze
ni do 250 m 2 niezbędnych do korzystania .z t ych prze
wodów i urządzeń - stosuje się tryb postępowania 

określony w dekrecie ze zmianami, wynikającymi 

z przepisów niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Zezwolenia na nabycie nieruchomości lub 
praw rzeczowych ograniczonych na cele wskazane 

w § 2 udziela władza naczelna wykonawcy, j eżeli uzna, 
że nieruchomość lub prawa rzeczowe ograniczone są 
niezbędne dla realizacji narodowego planu g ospodar
czego oraz, że przewidziane będą środki na ich nabycie." 
Odpis zezwol<mia władza naczelna wykonawcy prze
syła do wiadomości . Przewodniczącemu Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego. 

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, prze
v:idzian2go w § 3, powinien obejmować opis zamierzo
nych inwestycji, wskazywać "IN sposób op isowy ich 
lokalizację oraz zawierać uzasadnienie . 

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wo
jewódzkiej komisji planowania gospodarczego, wyda
ne w porozumieniu z właściwą ' władzą planowania za
budowy m iast i osiedli, stwierdzające brak przeszkód 
co do w skazanej we wniosku lokalizacji inwestycji, 
oraz plan lub szk ic -;ytuacyjny lokalizacji. 

3. Odpis wniosku z odpisami załączników należy 

równocześnie przesl.ać Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego. 

. § 5. 1. Wykonawca, który uzyskał zezwolenie 
przewidziane w § 3, za wiadam la właścicieli nierucho
mości o zamierzonym n .1byciu nieruchomości lub usta ·· ' 
nowieniu praw rzeczowych ograniczonych za cenę, jaka 
zostanie określona na podstawie art. 28 dekretu, i wzy
wa ich, by w ter minie l5-dniowym, j eżeli nie godzą 
się na nabycie nieruchomości lub ustanowienie praw. 
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rzeczowych ograniczonych, zgłosili sprzeciw do prezy- lub miejskiej rady narodowej może przystąpić do km'zy
dium powiatowej rady narodowej właściwej ze względu stania z nieruchomości przed dokonaniem zawiadomień. 

na położenie nieruchomości. 3. Wykonawca, który nabywa prawo rzeczowe ogra-
2. Zawiadomień dokonuje się drogą obwieszczeń niczone lub nieruchomość w trybie § 7 ust. 1 i który 

wywieszanych na przeci-ąg dni 14 na tablicach ogłoszeń rozpoczął knrzystanie z nieruchomości lub . objął ją 

prezydiów właściwych gminnych lub miejskich r ad na- w posiadanie na podstawie ust. 1 lub 2, jeżeli nie zglo
rodowych. Zawiadomienie uważa się za dokonane sił VI terminie wniosku o wydanie orzeczenia o naby
z upływem 14 dni od daty wywieszenia. . ci u, obowiązany jest zaprzestać korzystania z nieru-

3. Tekst obwieszczenia doręcza się właściwym chomOSCl albo zwrócić ją właścicielowi oraz zapłacić 

rej'oł1owym urzędom likwidacyjnym. odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości i za wy-
4. Zawiadomienie povvinno wymieniać: 1) trasę rządzc·ne szkody. Takie same obowiązki ma wykonawca, 

lub miejsce zamierzonych robót albo. nieruchomości, jeżeli w przypadku zgłoszenia sprzeciwów, o których 
jakie mają być nabyte, . określone opisowo, jednak mowa w § 5 ust. 1, w ciągu 6 miesięcy od daty rozpo
w sposób na tyle dokładny, aby pózwalał na ustalenie częcia korzystania z nieruchomości albo od daty obją
zainteresowanych właścicieli nieruchomości, 2) rodzaj cia jej w posiadanie nie złożył wniosku o wszczęcie po
praw rzeczowych ograniczonych, jakie mają być usta- stępowania wywłaszczeniowego albo jeżeli w w yniku 
nowio.ne, 3) wykonawcę, lC"tóry chce nabyć prawa rze- postępowania wywłaszczeniowego prawo rzeczowe ogra
czowe ograniczone albo nieruchomości, ze wskazaniem niczone lub nieruchooffiość nie zostaną ńabyte. 
siedziby wykonawcy, 4) pouczenie o możności zgłosze- § 10. 1. Wniosek o wywłaszczenie wykonawca 
nia sprzeciwu. zgłasza prezydium powiatowej rady narodowej, właści-

. § 6. Jeżeli ze względu na zamierzone roboty jest wej ze względu na położenie nieruchomości. 
to nieodzownie konieczne, wykonawca może usunąć 2. Do wniosku należy dołączyć załączniki wymie-
z nieruchomości, leżących na trasie robót, zasiewy, nione w § 7 ust. 2. 
plClI1y, ogrodzenia itp. po upływie 15 dni od dnia doko- § 11. 1. Prezydium po'wiatowej rady · narodowej 
nania zawiadomienia o tym posiadaczy nieruchomości orzeka po przeprowadzeniu rozprawy. 
w trybie wskazanym w § 5 ust. 2. 2. Rozprawę prowadzi, ustala jej przebieg i wyniki 

. § 7. 1.W razie niezgłoszenia sprzeciwów, o któ- w protokole jednoosobowo właściwy organ prezydium. 
rych mowa w § 5 us~. 1, prezydium powiatowej rady 3. O terminie rozprawy osoby zainteresowane ,go
narodowej orzeka, ' na wniosek wykonawcy, zgłoszony winny być zawiadomione przynajmniej na 7 dni na
najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od upływu 15-dnio- przód Vf . trybie przewidzianym w § 5 ust. 2, a wyko
wego terminu (§ 5 ust. 1), bez rozprawy, jednak po nawca listem poleconym. 
wysłuchaniu osób zainteresowanych, o ile się zgłoszą, 4. Do zakończenia rozprawy osoby Zainteresowane 
że za zgodą właściciela, za cenę, jaka zostanie określona mogą składać wnioski i oświadCZenia. 
na podstawie art. 28 dekretu, na nieruchomnści usta- 5. Zawiadomienia wymienictrle w ust. 3 powinny 
nowione zostało ograniczone prawo rzeczowe albo że zawierać pouczenie o prawie składania wniosków 
nieruchomość została nabyta. i o~wiadczeń oraz uprzedzenie, że rozprawa odbędzie 

2. Do wniosku należy dołączyć: 1) zezwolenie wła- się również w razie niestawiennictwa. 
(łzy naczelnej (§ 3), 2) plan lub szkic sytuacyjny loka- § 12. 1. Po przeprowadzeniu rozprawy prezydium 
lizacji inwestycji, 3) zaświadczenie prezydium właści- powiatowej rady narodowej orzeka o wywłaszczeniu lub 
w ej rady narodowej stwierdzające dokonanie obwiesz- odmawia wywłaszczenia w przypadku, gdy ustały po
czeń, przewidzianych w § 5 ust. 1. wopy, stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania 

3. Orzeczenie powinno w szczególności zawierać: wywłaszczeniowego. 
l) oznaczenie nieruchomości obciążanej prawem rze- 2. ' Orzeczenie powinno w ' szcZególności zawierać: 

czowym ograniczonym i treść tego prawa albo ozna- 1) ustalenie nieruchomości obciążanej prawem rzeczo
czenie nabywanej nieru~homości, wym ograniczonym i treść tego prawa albo ustalenie 

. 2) wskazanie, na czyją rzecz ustanowione zostało pra- wywłaszczonej nieruchomości, 2) wskazanie, na czyją 
wo rzeczowe ograniczone albo kto jest nabywcą rzecz dokonano wywłaszczenia, 3) uzasadnienie przy-
nieruchomości. jęcia lub , odrzucenia wnio~ków lub sprzeciwów. 
4. Orzeczenie podaje się do wiadomości osób za- § 13. W przypadkach, kiedy mają zastosowanie 

interesowanych ~w trybie przewidzianym w § 5 ust. 2, art. 24 albo 25 u,st. 1 lub 2, prezydium powiatowej rady 
a wykonawcy listem polec~nym. narodowej umieści w orzeczeniu odpowiednie postano-

5. Orzeczenie jest ostateczne i stanowi podstawę wienie. 
do wniesienia wpisu w księdze wieczystej. 

§ 14. 1. Jeżeli w postępowa:liu wywłaszczenia-
§ 8. ' W razie zgło'szen ia sprzeciwów, o których wym, przeprowadzanym na podstawie nlnIeJszego roz

mowa w § 5 ust. 1, wykonawca może nabyć prawa porządzenia, zajdzie potrzeba zastosowania art. 23 ust. 1 
rzeczowe ograniczone lub nieruchomość w drodze wy- lub 2 - skutkiem czego wywłaszczenie musiałoby 
właszczenia . objąć nieruchomość o przestrzeni ponad 250 m 2 - pre-

§ 9. 1. Niezwłocznie po dokonaniu zawiadomi eń zydium powiatowej rady narodowej przekaże sprawę 
(§ 5 ust. 1, 2 i 4) wykonawca ma prawo przystąpić do }'Irezydium wojewódzkiej rady naro-dowej, przy czym 
kor~ystania z nieruchomnści, na której ma być usta- dalsze postępowanie toczyć się będzie na podstawie 
nowione prawo rzeczowe ograniczone, w taki sposób, dekretu. 
jak gdyby prawo to zostało ustanowione, lub objąć 2. Wykonawca, w ciągu 6 miesięcy od daty prze-
w p c-siadanie nieruchomość, która ma być nabyta. kazania sprawy prezydium wojewódzkiej rady naroda-

W uzasadnionych przypadkach wykonawca po wej obowiązany j est uzupełnić wniosek o wywłaszcze
:uzysKaniu zezwolenia prezydium właściwej gminnej nie stosownie do wymagań art. 13. 
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.3. W razie nie zastosowania się do wymogów 
ust. 2 wykonawca traci prawa nabyte na podstawie 
§ 9 ust. 1 lub 2, a postępowanie vv-ywłaszczeniowe 

ulega umorzeniu. 
-4. W przypadku prze'.vidzianym w ust. 3 wyko

nawca, który objął nieruchomość w posiadanie, obo
wiązany jest zwrócić ją właściciel0wi oraz _ zapłacić 
odszkodowanie za korzystanie z nieruchomoścI i wy
rządzone szkody. 

§ 11\ 1. Orzeczenie podaje się do wiadomotd 
osób zainteresowanych w trybie przewidzianym w § 5 
ust. 2, a wykonawcy listem poleconym. 

2._ W ciągu 14 dni od dnia dokonania zawiadomie
nia służy stronie odwołanie do prezydium woj ewódz
kiej rady narodowej' za pośrednictwem prezydium wła
ściwej powiato·wej r ady narodowej. 

3. Prezydium powiato\vej rady narodowej udziela 
stronie przeciwnej 14-dnio-wego terminu do zapuznania 
się z treścią odwołani a i do wniesienia w tym czasie 
pisemnej odpowiedzi, po czym przedstawia akta pre
zydium wojewódzkiej rady ria:NJdowej . 

§ 16. \Vniosek o ustalenie ceny za pra\va nabyte 
w trybie § 7 ust. 1 może każda ze stron złoż,ć prezy
d ium powiatowej rady narodowej niezwłocznie po wy
daniu orzeczenia o nabyciu, zaś wniosek o ustalenie 

odszkodowania '" niezwłocznie po zgłoszeniu wniosku 
c wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. 

§ 17. ' 1. Do ustalenia i wypłaty ceny nabycia lub 
odszko<;lowania mają odpo\',iiednio zastosowanie p"Tze
p isy art. 33 ust. 2 i 3, art. 34, art. 36, art. 37 ust. 1 i 2 
oraz art. 38 z tym, że wszelkich zawiadomiel1 i doręczel'l 

dokonuje się w trybie wskazanym w § 5 ust. 2, a dL 
wykonawcy listem poleconym. 

2. O ustaleniu ceny nabycia lub odszkodowania 
orzeka ostatecznie prezydium wojewódzkiej rady n a
r odowej. 

§ 18. O wysokości odszkodowania, przewidzianego' 
w § 9 ust. 3 i w § 14 ust. 4, orzeka prezydium powia
towej rady narodowej po wysłuchaniu w razie potrze
by opinii biegłych. Od orzeczenia ustalającego WYS(l

kość odszkodowania służy odwołanie na zasadach og,',i
nych_ 

§ 19. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczeg0 i wszystkim mi-
nistrom. 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrank ieWICZ 

436 
ROZPORZĄL'.z·ENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 października 1950 r. 

w sprawie zmiany granic miast: Poznania, Gniezna, Torunia ł -Zawiercia. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 222/ 17, 237/17 - 242/17, 243/15, 244/27, 226/ 15 
1950 r. o dokonywaniu zm.ian podziału administracyjne- 228/15, karta mapy 2 parcel e nr nr kat .: 1-16, 
go P al'lstwa -(Dz. U. R. P. Nr 6, pOZ 48) zarządza się, co 173/17, 179/17, 18-32, 130/33, 181/33, 34-39, 41----
następuje: . 46, 43-177, 182/47, 183/47, 18-1/40, 185/40, 

§ 1. Wyłącza się z powiatu poznańskiego i włącza 3) część gromady Pustachowa, a mianowicie z obrębu 
się do miasta Poznania: katastralnego Pustachowa karta m apy 1 parcele 

1) gminę Krzesiny, nr nr kat.: ~12-17, 22, 24-30, 33, 37-44, 49, 52, 55, 
2) z gminy Piątkowo grom.ady: Naramcwice, Psarskie, 56, 59-61, 64-69, n, 73- 106, 107/50, 108/50, 113153, 

Strzeszyn,. 116/ 72, 121/51 -124/ 51 , 125134, 127/70, 128/7(, 129/53 , 
3) z gminy Swarzędz część gromady Novva-Wieś obej- 130/5.1, 131154, 133/54, 134/ 31, 135/31, 136/32, 137/3'1, 

mującą osiedla: Antonin, Główieniec, Nowy Młyn 138:36, 139/35, 140/36, 141/53-1<14/53, 145/54, 146/72; 
i Zieliniec, 147/72, 148/23, 152/23, 153/23, 154/46, 155/45, 

4) z gminy Tarnowo-Podgórne gromadę Krzyżown iki, 156/ 45, 187/63, 188/58, 189/58, 190/63, 9/1-1111, 
5) z gminy Czerwonak część gromady B ogucin, obej- 212/9-220/9, 221/10, 222/ 9) 223/9, 224/10, 225/11 oraz 

mujący obszar Swarzędz Leśnictwo, z obrębu katastralnego Kokoszki Nowe, karta m apy 
6) z gminy Żabikowo gromady: .Fabian owo, Junikowo, 1 parcele nr nr kat.: 2-12, 79/1, 80/1, 

Ławica, Kotowo i Świerczewo oraz część gromady 
Luboń obejmującą parcele gruntowe, oznaczone na 
karcie m apy 2 nr nrJmt.: 2-25, 27,29, 31-36, 38-43, 
55-58, 63-'72, 100-101, 110, 171-173, 175, 176, 
204/ 28, 2G.i11i10, 206/28, 207/30, 208/52, 209/52, 
210/53, 211/54, 212/52, 213/ 52, 214/ 53, 215/54, 
266.161, 267/ 62, '281 / 195, 321/-14-323/44,326/26, 327/26, 
328/37, 329/37, 330/194, 331/194, 332/191-335/191, 
336/190-338/ 190, 339 i187-341/ 187, 342/186-3441185, 
345/133-347/ 183, 348/182 - 350/182, 351/179 
353/1 79, 354/] 77-356/177, 338/1, 359/73, 362/60, 
363/59, . 3()6/99, 407/98, 408/98 i na karcie mapy 
1 nr kat. 47_ 
§ 2. Wyłącza się z gminy Gniezno w powiecie 

gnieżniel'lskim, województwie poznal'lskim i włącza się 
do miasta Gniezna w tymż2 województwie: 

1) gromady Dziekanka i Kleryka, 
2) część gromady Dalki, a mianowicie z obrębu kata

stralnego Dalki karta mapy 1 parcele nr nr kat.: 
110/4, 129/ 15, 135/17, 136/ 17, 180/4, 183/4, . 220/17, 

' -

4) część gromady Skiereszewo, a niianowicie z obrębu 
katastralnego Skiereszewo karta mapy 2 parcele 
nr nr kat.: 90/11 , 91 /11, 93/11-1 04/11, 105/12-127/12, 
128/13, 129/ 12, 130/14, 131 '12, 132!11- 134/11, 135/8-
157/ 8, 158/ 15-200/15, 201'1 G, 20215- 204/15, 205/62, 
207/65, 

5) część gromady Winiary, a mianowicie z obrębu k a
t astralnego Kustodia karta mapy 1 parcele nr m' 
kat.: 14-18, 22, 24, 26, 27, 29-36, 38, 40/25, 42/12b: 
43/13, 44/19, 46/21, 50/ 37 pół, 51 /28, 53/37, 54/37, 
55/23-57/23, 58/20, 41 /25 pół. 

§ 3. Wyłącza się z powiatu torul1sklego w wojew0d::
twie bydgo'skim i włącza -się do miasta Torunia w tymLe 
woj ewództwie: 

1. z gminy Lulkowo: 
1) gromadę Wrzosy, 
2) część gromady Różankowo obejmującą obręb ka t 'l · 

stralny Barbarka i z obrębu katastralnego Cze:'wo 
nawoda karty mapy 2 i 3 - całe z karty mapy 1 -


