
Dziennik Ustaw Nr 4!) 
------------------~------------

"W przypa~u stwierdzenia odrębnymi aktami 
nabyc;a przez tę samą osobę nieruchomości oraz 
przynależności lub części składowych tej nie
ruchomo:;ci , nabycie p:."zynależności lub części 
składowych podlega opodatkowaniu według 
stawki obowiązującej dla nabycia nienlcho
mości." ; 

b) m;t. 4 skreśla się; 

8) wart. 16: 
a) ust. 2 pkt 2 otrzym u j:= brzmienie: 

,,2) dzieci."; 
b) ust. 2 pkt 3 skreśla się; 

c) ust. 4 otrzymuje' brzmien ie : 
,,4. W przypadku przewidzianym wart. 7 ust. 6 

podat'2k wymierza się . w edlug stopy procen
towej od wartości całości przedmiotu naby
cia i ' od łącznej sumy podatku potrąca się 

podatek wymierzony poprzednią decyzją."; 

d) ust. 6 skreśla się; 

9) w · art. 17.: 
a)' w ust. 1 pkt 6 skreśla się wyrazy: "lub samo

rządowy" oraz wyrazy: "lub samorządu"; 
h) w ust. 5 wyrazy: "określonym wart. 19 ust. 1" 

zastępuje się wyrazem "dwutygodniowym"; 
10) art. 18 skreśla się; 

11) wart. 19: 
a) w ust. 1 po wyrazie "podatkowej" stawia się 

kropkę, a pozostałe wyrazy do końca zdania 

Poz. 454 i 455 

14) wart. 22: 
. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

.. 1. Przed u iszczeniem podatku, przypadającego 

od nabycia praw do spadku, za~Jisu, dalszego 
zapisu, i z tytnł u polecenia nie może nastą
pić bez zezwolenia organu finansowego ani 
ujawnienie nabytych praw majątkowych 

w księgach wieczystych, ani zapłata długu 

przez dłużnika spadkodawcy, ani. wydanie 
przedmiotów wymienionych wart. 13, ani 
wypłata sum ubezpieczeniowy ch płatnych 

wskutek śmierci spadkodawcy, ani . wypłata 
należności przypadającej z tytuhl zapisu, 
dalszego zapisu lub pol~nia."; 

b) ust. 2 skreśla się. 

Art. 2. Upoważnia się Ministra Finansów do ogło
szenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r, 
o podatku od nabycia praw majątkowych z uwzględ
nieniem zmian wprowadzonych . niriiejszym ' dekretem 
i z zastosowaniem nowej numeracji działów, artykułów, 
ustępów i punktów. 

Art. 3. Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi 
Finansów. 

Art. 4. Dekret wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia. 

skreśla się, Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
b) w ust. 2 skreśla się zdanie po średniku; 

12) skreśla się art. 20; Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
13) skreśla się art. 21 wraz z nagłówkiem: "Dział VII. 

"Odpowiedzialność za podatek."; Minister Finansów: K Dqbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY PAŃSTWA 

z dnia 26 października 1950 r. 

o zmianie rozporządzenia Rady Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania I organizacji 
społecznych komisji kontroli cen. 

Na podstawie art. 12 u st . 2 ustawy z dnia 2 czerw
ca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków 
w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 218) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Państwa z dnia 13 
czerwca 1947 r. w' sprawie powołania i organizacji 
społecznych komisji kontroli cen (Dz. U. R. P. Nr 44, ( 
p oz. 228) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Vlłaściwa rada narodo"va powołuje przewod

niczącego oraz pięci u członków społecznej 

komisji kontroli cen. W skład komisji wchodzi 
pcnadto przedstav"icieJ prokuratury powia
towej". 

2) § 4 o trzymuje brzmienie: .. 
... § 4. Społeczna komisja kontroli cen wykonuje 

swe czynności bądź bezposrednio przez swych 
członków, bądż za pośrednictwem kontrolerów 
społecznych, a wyniki przeprowadzonych 
kontroli podaje do wiadomości prokuratorowi 
powiatowemu". 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,..§ 5. W przypadku stwierdzenia przestępstwa, 

określonego w ustawie z dnia 2 czerwca 
1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych 
zysków w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. 
Nr 43, poz. 218), społeczna komisja kontroli 
cen może zgłosić umotywowane wnioski 
w przedmiocie: 
a) zabezpieczenia grożącej podejrzanemu 

(oskarżonemu) kary grzywny, tymczaso
wego zamknięcia przedsiębiorstwa . oraz 
sprzedaży na rachunek podejrzanego 
(oskarżonego) towarów, których przestęp

stwo dotyczy lub towarów ulegających 

szybkiemu zepsuciu; 
b) rodzaju i wysokości sankcji karnych 

(grzywna, skierowanie do pracy przymu
sowej, przepadek towarów, których prze
stępstwo dotyczy, przepadek urządzeń 

przedsiębiorstwa, zamknięcie przedsiębior

stwa, pozbawienie uprawnień handlowych 
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i przemysłowych, pozbawienie prawa do 
zajmowania lokalu handlowego, ogłoszenie 
w prasie, wywieszenie ogłoszenia na 
drzwiach przedsi~biorstwa)". 

§ 2. W regulaminie społecznych komisji kontroli 
cen, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady 
Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powo
łania i organizacji społecznych komisji kontroli cen 
(Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 228), wprowadza się następu
jące zmiany: 

l) § l otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Społeczna komisja kontroli cen natychmiast 

po powołaniu jej przez właściwą radę naro
dową wyłc>ni prezydium, złożone z przewod
niczącego komisji, Jego zastępcy i sekretarza. 
Dla sprawności i prawidłowego trybu prac 
komisji wskazane jest, aby sekretarzem ko
misji był przedstawiciel prokuratury powia
towej ". 

2) § 2 skreśla się. 
3) W § 4 wyrazy: .,Przewodniczący Powiatowej (Miej

skiej) Rady Narociowej" zastępuje się wyrazami : 
"Przewodmczący Prezydium Powiatowej (Miejskiej) 
Rady Narodowej". 

4) § 6 otrzymuje - brzmienie: 
,,§ 6. Społeczna komisja kontroli cen bezzwłocznie 

po zorganizowaniu się winna wejść w ścisły 

kontakt: . 

a) z miejscowymi organizacjami społecznymi, 
w celu otrzymania list kandydatów na 
kontrolerów społecznych, 

b) z miejscową komisją cennikową, w celu 
stałego otrzymywania urzędowych cenni
ków artykułów pierwszej potrzeby oraz 
innych towarów, 

c) z prokuratorem powiatowym, w celu 
uzgodnienia akcJi kontrolnej". 

5) § 13 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 13. 1. Po sprawdzeniu protokołu oraz przesłu

chaniu podejrzanego i swiadków prz€z 
sekretarza komisji akta sprawy przeka
zuje się wraz z wnioskiem komisji proku
ratorowi powiatowemu. 

2. W przypadku stwierdzenia, iż \v czynach 
opisanych w protokole kontroli brak cech 
przestępstwa, komisja pozostawia sprawę 
bez dalszego biegu". 

6) §§ 14 15 skreśla ! się. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
Przewodniczący Rady Państwa: B. Bierut 

1'--. 
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ROZPORZĄrlZ,ENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 października 1950 r. 

w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych. 

Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 2 kwietnia 
1947 r. o utworzen iu przymusowego zrzeszenia przed
siębiorców gorzelń rolniczych (Dz. U . R. P . Nr 32, poz. 
139) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozwiązuje się z dniem 15 listopada 1950 r. 
prz'ymusowe zrzeszenie pod nazwą "Zrzeszenie Przed
siębiorców Gorzelń Rolniczych", utw3rzone dekretem 
z dnia 2 kwietnia 1947 r . (Dz. U. R P. Nr 32, poz. 139). 

§ 2. Minist er Przemysłu Rolnego i Spożywczego 

z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Finan
sów komisję dla likwidacji Zrzeszenia. 

§ 3. Majątek Zrzeszen ia pozostały po pokryciu zobo
wiązań Zrzeszenia zostanie przekazany Centralnemw Za
rządowi Gorzeh'l Rolniczych. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Przemysłu Rolnego i Spoźywczego. 

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

szenia. 

llowoła w drodze zarządzenia wydanego w porozumieniu PIezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z d!1.ia 19 października 1950 r. 

W sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie mieszkań 
służbowych i mieszkań pra<;owniczych. 

Na podstawie art. 5 ust. l pkt 2 dekr etu Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu 

Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. 

z Hl35 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) pro

stuje się następujący błąd: 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerw
ca 1950 r. w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań 
pracown iczych (Dz. U. n. P. Nr 28, poz. 257) w § 23 za
miast powo~anego w nawiasach,,§ 21" powinien być po
wołany ,,§ 22". 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiew icz 
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