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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 30 listopada 1950 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia o dodatkach służbowych . dla pracowników państwowego przeds.iębiorstwa 
. "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". 

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 1949 r . w sprawie uposażenia pracownI
ków państwowego przedsiębiorstwa "Polska. Poczta, Te
legraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 90) zarządza się, 
co następuje: 

w . rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów 
z dn ia 28 marca 1949 r o dodat kach służbowych dla pra
cowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, 
Telegraf i T elefon" (Dz. U. R. P . Nr 27, poz. 199) 
wprowadza się zmianę następującą: 

§ 1. Uzupełnia się § 2 przez dodanie na końcu 
w rubryce "Stanowisko" kolejnn D,:·d sobc; u '11leszczo
nych wyrazów "Starszy Strażnik" i "Strażnik", a w 
rubryce "Stawka" kolejno pod sobą umieszczonych liter 
",e" i "f". 

§ 2. Rozporządzenie rJniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia l lipca 
1950 r. 

Minister Poczt i Telegrafów: w z. F. Ładosz 

520 .' MINISTRA BUDOWNICTWA ROZPORZĄDZENIE 

z dnia 6 grudnia 1950 r . 

w sprawie postępowarua przy organizacji, zakładaniu i prowadzeniu katastru gruntowego i budynkowego. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 dekretu z dnia 24 wrześ
nia 1947 r . o katastrze gruntowym ibudynkowym (Dz. 
U. R P. Nr 61 , poz 344) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć, w niniejszym rozporządzeniu mowa 
jest o dekrecie, cznacza to dekret z dnia 24 wrześn!.!i 
1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym (Dz. 
U. R P. Nr 61, poz. 344). 

§ 2. 1. Dla spraw katastru gruntowego i budynko
wego właściwe są prezydia rad narodowych jako władze 
miernicze, a mianowicie: w I instancj i prezydium po
wiatowej r ady narodowej; w II instancji - prezydium 
woj ewódzkiej rady narodowej. 

2. Władze miernicze I instancji zakładają i prowa
dzą kataster gruntowy i budynkowy oraz orzekają 
w tym przedmiocif' na t er enach m iejscowo . dla n ich 
właściwych; władze m iernicze II instancj i nadzoruj ą za
lQżenie i prowadzenie katastru oraz są instancją odwo
ławczą od orzeczeń władz I instancji w sprawach kata
stru. 

§ 3. 1. Władze miernicze dokonują z urzędu spisu 
i op isu gruntów położonych na terenie gromad i miast 
w sposób następujący: 

a) oddzielnie - dla każdej nieruchomości stanowią
cej własność lub będą~ej w posiadaniu, użytko
waniu albo pod zarządem Państwa lub instytucji 
publicznych, przy czym opis uwzględni dane wy
m ienione wart. 4 lit. a i c dek retu, 

b) zbiorowo - dla nieruchomoś& będących we 
władaniu prywatnym w każdej gromadzie lub 
w mleSCle, uwzgl ędniając dane wymienione 
wart. 4 lit. a dekretu. 

. ' 2. Gr unty będące we władaniu prywatnym i mo
gące stanowić oddzielne przedm ioty p raw, bez względu 

n a to, czy stanowią one szereg nieruchomości, oddzielną 

nieruchomość czy też część nieruchomości , mogą być 
w ramach ogólnego spisu i opisu obj ęt,.'! oddzielnym spi
sem i opisem na wniosek i koszt interesowanych osób. 

§ 4. 1. Władze miernicze dokonują z urzędu spisu 
i opisu tych budynków, które z m ocy szczególnych prze
pisów prawa są przedmiQtami odrębnych praw rzeczo-

wych, oraz budynków stanowiących własno~;ć lub będą
cych w posiadaniu, użytkowaniu albo pod zarządem ~. 

Państwa lub instytucji publicznych, uwzględniając dane 
wymienione wart. 4 lit. b i c dekretu. 

2. Pozostałe budynki będą wykazane na mapach 
co do ich położenia, przeznaczenia i materiału z jakiego 
zostały wykonane. 

§ 5. 1. Jako właściciela (art. 4 lit. c dekretu) grun
tów i budynków państwowych oznacza się Skarb ' Pań
stwa. 

2. Na wniosek ministra, w którego zarządZlie znajdu
je się nieruchomość, Minister Budown'ictwa zarządza sto
S C,.\!,lan ~e w . katastrze d odatks\\r:lch Vl~l ; ~: ':)"',v o k reśl::l j.ących 

Zarządcę nieruchomości państwowych (gruntów i budyn
ków). 

§ 6. 1. Spisu i opisu grun tów i budynków, będą

cych pod zarządem władz woj skowych lub władz bez
pieczeństwa publicznego, oraz innych gruntów i budyn
ków o specjalnym przeznaczeniu dokonują władze mier
nicze na podstawie danych, dostarczonych. przez władzę. 
w której zarządzie grunt lub b udynek si ę znajduj e. Opis 
tych gruntów i budynków może nie uwzględniać wszyst
kich danych wymienionych wart. 4 d ekretu . O d anych, 
które będą uwzględnione w opisie , decyduj e władza, 
w której zarządzi e grunt lub budynek się znajduje .. 

2. Pomia!'ów gruntów i budynków wymienio
nych wart. 1 dokonuj~ włacke , w których zarządzie te 
grunty i budynki się znajdują, lub władza m iernicza za 
zezwoleniem i w obecności przedstawiciela tych władz. 

3. O charakterze specj 9.lnego . przeznaczenia grun
tów i budynków (ust . 1) decyduj e ffi ;nister, w którego 
zarządzie one się z.11ajdują, w porozumieniu z Ministrem 
Budownictwa. 

§ 7. Wszystkie grunty, nie wyłączając enklaw, będą 
wpisane do operatu katastralnego tej gromady lub mi a
SC;1, na ter2n ~ ~~ i \V gran ~ 2ach k t.r::r7ch są n u, ożone, bez 
względu na miejsce zamieszkania ich posiadaczy. 

~ 8 . . p rzy sp orząd.zan iu sJ?isu i O) !SU gruntów 
i b u dynków dla założenia jednolitego operatu katastral
nego należy korzystać z następujących źródeł: 
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1) na terenach posiadających kataster poaustriaeiń 
lub poniemiecki - z danych tych katastrów, po 
uprzednim ich zaktualizowaniu, 

2) na terenach nie posiadających katastru - z da
nych pomiarowych znajdujących się IV posiada
niu władz mierniczych, urzędów państwowych 
i samorządowych oraz instytucji publicznych 
i osób prywatnych (art. 10 dekretu), o ile władza 
miernicza uzna te dane za nadające setę do zało
żenia katCl.stru, 

3) na tere'l.ach nie posiadających katastru ani da-
nych pomiarowych - z wyników pomiarów oraz 
dochodzeń władzy mierniczej . 

§ 9. Terminy założenia katas~ru dla poszczególnych 
gromud i m:ast (art. 11 dekretu) będa każdora7:owo po
dawane do wiadomości publicznej drogą obwieszczea 
w dziennikach urzędowych właściwych prezydiów woje
'vódzkich rad narodowych oraz przez ogłoszenie publicz
ne w sposób przyjęty w danej miejscowości. 

§ 10. Jeżeli władza miernicza nie posiada odoo
wiednich dokumentów, na pods,tawie których można by 
s.porządz.ić na żądanie zaintere~wanych spis i opis 
gruntów lub budynków, będących w indywidualnym 
władaniu, wówczas osoby występujące z wnioskami 
wymienionymi w § 3 ust. 2 złożą: 

1) mapy gruntów, odpOWiadające wymagamorn obo
v,Tiązuiących przepisów, 

2) dowody stwierdzające ich prawa do gruntów, 
a mianowicie: 
a) jeżeli są właścicielami, a nieruchomość po:

siada księgę wieczystą lub zbiór dokumen
tów - odpowiednie zaświadczenia sądu, 

b) jeżeli są właścicielami, a nieruchomość nie 
posiada księgi wieczystej ani zbioru doku
mentńw - a1.d nabycia n;pn-1chnlTIości, 

c) jeżeli są posiadaczami - zaświadczenie pre
zydium gminnej rady narodowej o posiadaniu, 

d) jeżeli są użytkownikami - oświadczenie na 
piśmie wystawione przez właściciela lub po
siadacza gruntu. 

§ 11. Prowad~enie katastru polega na: 
1) zakładaniu rejestrów gruntów i budynków zawie

rających dane wymienione wart. 4 dekretu, 
uzyskane w wyniku dokonanego s'1isu i opisu, 

2) wpisywaniu do tych rejestrów wszelkich zmian 
co do danych' wymienionych wart. 4 dekretu, 

3) utrzymaniu operatu katastralnego w stałej zgod
ności z-e stanem na gruncie i z wpisami w księ
gach wieczystych oraz z treścią ksiąg górniczych, 
wodnych i innych (art. 6 i 7 dekretu) na podsta
wie: 
a) zgłoszeń władz i osób wymienionych wart. 7 

ust. 2 i art. 8 ust. 1 dekretu, 
b) rozporządzeń władz o zmianie granic jedno

stek administracyjnych, 
c) wyników rewizji okresowych, 
d) pomiarów uzupełniających. "'kl 

§ 12. 1. Zgłoszenia zmian do opC"ratu katastralne~o 
mogą być dokonywane pisemnie lub ustnie do protokołu. 

2. Jeżeli wprowadzenie zmiany wymaga dokonama 
pomiarów, powiatowa władza miernicza zażą:la dostar
czenia dowodów pomiarowych od zainteresowar.ych lub 
sporządzi je na zamówienie za opłatą taryfową. 

§ 13. 1. Wład:re miernicze przeprowad~ będą 
rewizje okresowe na gruncie cel-em wprowadzenia do 
operatu katastralnego zgłoszonych zmian, które wymaga
ją uprzedniego sprawdzenia lub które nie zostały zgło
szone przez właścicieli nieruchomości. 

2. Rewizje okresowe dokonywane będą w miar, 
instniejącej potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 10 lat. 

§ 14. 1. O rewizji okresowej w danej gromadzie 
lub VJ mieście powiatowa władza miernicza zawiadomi 
prezydium miejskiej rady narodowej względnię sołtysa 
za pośrednictwem prezydium gminnej rady narodowej, 
co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem rewizji. 

2. W zawiadomieniu należy podać: 
al cel czynności urzędowych, 
b) konieczność wyznaczenia dwóch mężów zaufan!a: 

znających dobrze stosunki miejscowe, którzy łą .. 
cznie z sołtysem lub jego zastępcą bądż upoważ
nionym przedstawicielem prezydium miejskiej 
rady narodowej będą świadkami czynności urzę

dowych, 
c} świadczeni.a" które gmina wiejska lub miasto SIł 

obowiązane dostarczyć zgodnie z przepisami de
kretu. 

§ 15. W przypadku konieczności wymiany operatu 
katastralnego w części lub całości na nowy władza 
miernicza wy kona wszellcie związane z tym czynności 
z urzędu i w zakresie wymienionym w §§ 3 i 4. Czyn
nośCj związane z wymianą operatu wykonane będą: 

1) przez władze miernicze w czasie rewizji okreso
wych lub innych przypadkach na każdorazowe 
zarządzenie władz mierniczych II instancji oraz 

2) przez inne urzędy lub instytucje, posiadajqce 
uprawnienia do wykonywania pomiarów, w przy
padkach, gdy konieczność odnow;.enia operatu 
katastralnego wyniknie na skutek przedsiębra
nych przez te urzędy i instytucje czynności. 

§ 16. l. Odpisy, wyciągi i odrysy z operatu kata-. 
stralnego, o którym mowa wart. 5 ust. 2 dekretu, sporzą
dza władza miernicza na zamówienie zainteresowanych 
za opłatą należności taryfowych. 

2. Urzędy i instytucje mogą sporządzać bezpłatnie 
odpisy, wyciągi i odrysy przez własne organa pomiarowe 
w czasie i miejscu wskazanym nrzez właściwe władze 
miernicze i pod ich nadzorem. Delegowani w tym celu 
pracownicy powinni pOSiadać upoważnienie pisemne. 

§ 17. 1. Władze miernicze mogą na mocy art. 10 za
żądae wydania im dokumentów pomiarowych na okres-
lony termin nie dłuższy niż 6 miesięcy w celu sporządze
nia kopii lub wykorzystania w inny sposób nie naruszają
cy jednak stanu wypożyczonych dokumentów, 

2. Jeżeli wydanie dokumentów pomiarowych jest 
z przyczyn uzasadnionych niemożliwe, władze miernicze 
mogą na mocy art. 10 dekretu żądać udostępnienia im 
tych dokumentów w celu sporządzenia kopii lub wyko
rzysh.nia ich w i~ny sposób w miejscu ich przechowama. 

3. Przepisów ust. l' i 2 nie stosuje się do dokumentów 
pomiarowych, dotyczących gruntów lub budynków bę
dących pod zarządem władz wojskowych lub władz bez
pieczeństwa publicznego oraz innych gruntów i budyn-
ków o specjalnym przeznaczeniu. • 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. -
Kierownik Ministerstwa Budownictwa: R, Piotrowski 
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