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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 
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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 -
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parcele oznaczone nr nr kat.: 28, 29, 143/30, 32,33, 
8Ó/34, 81/34, 84/36, 85/38, 123/37-127/37, 86138 -
90/38, 107/38-110/38, 39-42, 91143--94/43, 111/43-
115/43, 95/46, 47-62, 96/63, 128/64, 97/65, J 16/65, 
129/66-131/66, 98/67-106/67, 117 '67-122/67, 68-72, 
141/73, 74, · 139/75, 140/75, 137/76, 133/76, 77, 132/78-
134/78, 135/79, 136/79, 142/79, oraz z karty mapy 4-
parcele nr nr kat~: ·51 i34. 35-48, 

3) część gromady Katarzynk3. obejmującą obręb k ata
stralny Katarzynka i z obrębu k atastralnego EIsne
roda karty mapy 4, 5, 6 w całości, 

2. z gminy Bielawy: 
l) część gromady 'Bielawy obejmującą obręb lmtastral

ny Rubinkowo, z obrębu katastralnego Mokre karta 
mapy 5 parcele nr nr kat.: 51, 54-56, 53 /50, 59/ 52, 
-60/52, 71 /50, 72/50, 90/53, 91/53. z obrębu katastralne
go Toruń karta. mapy 75 parcele nr kat.: 1, oraz z ob
rębu katastralnego Bielawy karta mapy 1 parcele 
nr nr kat.: 233/1, 256/1, 257/1, 2, 3, 350/4, 3<17/5, 105. 
354/6, karta mapy 2 - parcele nr nr kat.: 3, 6, 7; 
20, 21/1-140/1, 149/4, 150/8, 151 /5, 

2) część gromady Kaszczorek obejmującą z obrębu ka
tastralnego Toruń karta mapy 75, parcele nr nr kat.: 
27-53 i z karty mapy 154 parcelę nr kat. 2, 
3. z gminy Podgórz - część gromady Mała Nie

szawka obejmującą z obrębu katastralnego Toruń karta 
mapy 4 - parcele nr nr k at.: 56/45, 57/52 i karta mapy 

. 5 - par~le nr nr kat.: 55/36, 56/49 
§ 4. Wyłącza się z powiatu zawierciańskiego w wo

jewództwie ka towickim i włącza się do miasta Zawier
cia w tymże województwie: 

1) z gminy Poręba - gromadę Nowe Zawiercie, 
2) z gminy Kromołów: 

a) o:ęść gromady Łośnice stanowi.ącą kolonię Warty, 
b) część gromady Blamowice . stanowiącą kolonię 

Ręby wraz z przysiółkiem Stawki. 
§ 5. Wykonanie rozporządzeni:! porucza się Pre

zesowi Rady Ministrów. 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie co do § l 

z dniem ogłoszenia, a co do §§ 2, 3 i 4 z dniem 1 stycz
nia 1951 r. 

Prezes r..ady Iv1inistrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 październik:! 1950 r . 

w sprlłwi~ zmiany gran.le powiatów olkuskiego w województwie krakowskim i zawierciańskiego w wojewódz
twie katowickim. 

l 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyj
nego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, 
co następuje: 

§ L Z powiatu olkuskiego w województwie kra
kowskim wyłącza się gminę Kroczyce i włącza się ją do 
powiatu zawierciańskiego w województwie katowickim. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1951 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankie~icz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 października 1950 r. 

w sprawie obniżenia podatku gruntowego podatnikom, których grunty weszły w skład rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych lub zrzeszeń uprawy ziemi. 

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

§ 1. Podatnikom podatku grunt-owego, którzy 
W 1950 r . po przeprowadzeniu indywidualnych zbiorów 
wstąpili do zarejestrowanych rolniczych spółdzielni wy
twórczych i r olniczych zespołów spółdzielczych oraz do
konali zespołowo siewów jesiennych, przyznaje się ulgę 
w podatku gruntowym za rok podatkowy 1950 w wy
sokości 50°/0 drugiej raty podatku, wymierzonego im 
za ten rok. 

§ 2. Podatnikom podatku gruntowego, którzy 
W 1950 r. po przeprowadzeniu indywidualnych zbiorów 
wstąpili do zarejestrowanych zrzeszeń uprawy ziemi 
oraz dokonali zespołowo siewów jesiennych, przyznaje się 
:ulgę za rok podatkowy 1950 w wysokości 50% drugiej 
il'atypodatku, wymierzonego im za ten rok, z gruntów 
:włączonych przez podatnika do wspólnej uprawy. 

§ 3. Ulgi, wymienione w §§ 1 i 2, przyznaje się 
rÓwnież podatnikom podatku gfuntowego, którzy 

w 1950 r. po dokonaniu indywidualnych siewów jesien
nych wstąpili do zarejestrowanych rolniczych spółdziel
ni produkcyjnych lub zrzeszeń uprawy ziemi, a , ni~ 
uiścili jeszcze drugiej raty podatku gruntowego, wy
mierzonego im za ten rok. 

§ 4. Podatnikom podatku gruntowego, którzy 
w 1950 r. po dokonaniu indy-widualnY4& siewów jesien
nych wstąpili do zarejestrowanych rolniczych spółdziel
ni produkcyjnych lub zrzeszeń uprawy ziemi, a uiścili 
drugą ratę podatku gruntowego za ten rok, przyznaje 
się ulgę w tym podatku za rok podatkowy 1951 w wy
sokości podatku, przypadającego · z gruntów obsianych 
indywidualnie jesienią 1950 r., jeżeli pozostałą częsc 
swych gruntów podatnicy ci włączą do wspólnych sie
wów wiosennych w 1951 r. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: K. Dąbrowski 

Tłoczono z pOlecenia Ministra Sprawiedliwości w Druk a rni Ministerstwa Sprawiedl. . w Warszawie, ul. Nowowiejska 6. 

40.000 SSO Cena 16 zł. 


