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Dziennik Ustaw Nr 48

Poz. 436, 437 i , 438

parcele oznaczone nr nr kat.: 28, 29, 143/30, 32,33,
2) część gromady Kaszczorek obejmującą z obrębu ka8Ó/34, 81/34, 84/36, 85/38, 123/ 37-127/ 37, 86138 tastralnego Toruń karta mapy 75, parcele nr nr kat.:
27-53 i z karty mapy 154 parcelę nr kat. 2,
90/38, 107/38-110/38, 39-42, 91143--94/43, 111/43115/43, 95/46, 47-62, 96/63, 128/64, 97/65, J 16/65,
3. z gminy Podgórz część gromady Mała Nie129/66-131/66, 98/67-106/67, 117 '67-122/67, 68-72, szawka obejmującą z obrębu katastralnego Toruń karta
141/73, 74, · 139/75, 140/75, 137/76, 133 /76, 77, 132/78- mapy 4 - parcele nr nr k at.: 56/45, 57/52 i karta mapy
134/78, 135/79, 136/79, 142/79, oraz z karty mapy 4- . 5 - par~le nr nr kat.: 55/36, 56/49
parcele nr nr kat~: ·51 i 34. 35-48,
§ 4. Wyłącza się z powiatu zawierciańskiego w wo3) część gromady Katarzynk3. obejmującą obręb k atajewództwie k a towickim i włącza się do miasta Zawiercia w tymże województwie:
stralny Katarzynka i z obrębu k atastralnego EIsne1) z gminy Poręba - gromadę Nowe Zawiercie,
roda karty mapy 4, 5, 6 w całości,
2) z gminy Kromołów:
2. z gminy Bielawy:
a) o:ęść gromady Łośnice stanowi.ącą kolonię Warty,
l) część gromady 'Bielawy ob ejmującą obręb lmtastralb) część gromady Blamowice . stanowiącą kolonię
ny Rubinkowo, z obrębu katastralnego Mokre karta
Ręby wraz z przysiółkiem Sta wki.
mapy 5 parcele nr nr kat.: 51, 54-56, 53 /50, 59/ 52,
§ 5. Wykona nie rozporządzeni:! porucza się Pre-60/ 52, 71 /50, 72/50, 90/53, 91/53. z ob rębu katastralnezesowi Rady Ministrów.
go Toruń karta. mapy 75 p arcele nr kat.: 1, oraz z ob§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie co do § l
rębu katastralnego Bielawy karta mapy 1 parcele
dniem
ogłosze nia, a co do §§ 2, 3 i 4 z dniem 1 styczz
nr nr kat.: 233/1, 256/1, 257 / 1, 2, 3, 350/4, 3<17/5, 105.
nia 1951 r.
354/6, karta mapy 2 - parcele nr nr kat.: 3, 6, 7;
Prezes r..ady Iv1inistrów: J. Cyrankiewicz
20, 21/1-140/1, 149/4, 150/8, 151 /5,

437
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 14
w

sprlłwi~

RADY MINISTRÓW

październik:!

1950 r .

zmiany gran.le powiatów olkuskiego w województwie krakowskim i
twie katowickim.

zawierciańskiego

w wojewódz-

l

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się,
co następuje:
§ L Z powiatu olkuskiego w województwie krakowskim wyłącza się gminę Kroczyce i włącza się ją do
powiatu zawierciańskiego w województwie katowickim.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza
zesowi Rady Ministrów.

się

§ 3. Rozporządzenie wchodzi
1 stycznia 1951 r.

z dniem

Prezes Rady Ministrów: J.

w

życie

Pre-

Cyrankie~icz
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ROZPORZĄDZENIE

z dnia 18

MINISTRA FINANSÓW

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) zarzą dza się, co n astępuje:
§ 1. Poda tnikom podatku grunt-owego, którzy
W 1950 r . po przeprowadzeniu indywidualnych zbiorów
wstąpili do zarejestrowanych rolniczych spółdzielni wytwórczych i r olniczych zespołów spółdzi elczych oraz dokonali zespołowo siewów jesiennych, przyznaje się ulgę
w podatku gruntowym za rok podatkowy 1950 w wysokości 50°/0 drugiej raty podatku, wymierzonego im
za ten rok.
§ 2. Podatnikom
podatku gruntowego, którzy
W 1950 r. po przeprowadzeniu indywidualnych zbiorów
wstąpili do za rejestrowanych zrzes zeń
uprawy ziemi
oraz dokonali zespołowo siewów jesiennych, przyznaj e 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
Tłoczono

z pOlecenia Ministra

40.000 SSO

Sprawiedliwości

w

w 1950 r. po dokonaniu indywidualnych siewów jesiennych wst ąpili do zarejestrowanych rolniczych spółdziel
ni produkcyjnych lub zrzesze ń uprawy ziemi, a , ni~
uiścili jeszcze drugiej raty podatku gruntowego,
wymierzonego im za ten rok.
§ 4. Podatnikom podatku gruntowego, którzy
w 1950 r. po dokonaniu indy-widualnY4& siewów jesiennych 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 wysokości podatku, przypadającego · z gruntów obsianych
indywidualnie jesienią 1950 r., jeżeli pozostałą częsc
swych gruntów podatnicy ci włączą do wspólnych siewów wiosennych w 1951 r.
§ 5.
szenia.

Rozporządzenie

Minister Finansów: K.

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Dąbrowski

Druk a rni Ministerstwa Sprawiedl. . w Warszawie, ul. Nowowiejska 6.

Cena 16

zł.

