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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 10 stycznia 1952 r . 

w sprawie określenia płodów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem 

sprzedaży, oraz norm zamiany. 

Na podstawie art. 21 pkt 1 dekretu z dnia 23 lipca 
1951 r . o planowym skupie . zbóż (Dz. U. R. P. Nr 39. 
poz. 297) zarządza sie:, co następuje: 

§ 1. Jednostki gospodarcze powołane do skupu. 
poza płodami wymienionymi w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 8 s :erpnia 1951 r. (Dz. U. R. P . Nr 42, 
poz. 322 i Nr 63, poz. 432) i w roZporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 5 września 1951 r. (Dz. U. R. P. Nr 48, 
poz. 354), mogą przyjmować peluszkę, wykę ozimą i ja
rą łubin gorzki, m ieszankf1 straczkową, bobik i sera
delę zamiast żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. 

§ 2. Przy przyjmowaniu zamiennych płodów rol
nych zamiast zbóż stosuje s ię następujące normy za
miany: 

I 
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za 100 kg peluszki 125 kg zboża 
za 100 kg wyki ozimej 200 

" " za 100 kg wyki jarej 130 
" " za 100 kg łubinu gorzkiego 100 
" " za 100 kg mIeszanki strączkowej 100 
" " za 100 kg bo p iku 120 .. " za 100 kg seradeli 200 
" " 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem 
ogłoszenia z moc~ od dnia 1 styczn:a 1952 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1<t stycznia 1952 r. 

w sprawie ntworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy, 

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 20 dekretu z dnia 
28 paździe!'nika 1947 r o organizacji nauki i szkol

ictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza 
co następuje: 

§ 1. Tworzy się Wieczorową Szkołę Inżynierską 
Bydgoszczy jako państwową wyiszą szkołę zawo-

chaniczny o kierunku specjalizacji w zakresie kon
strukcji i eksploatacji maszyn rolniczych. , 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Szkolnictwa Wyższego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1951 r. 

§ 2. W Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Byd- Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
goszczy tworzy się Wydział Chemicz:ly i Wydział Me-
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 stycznia 1952 r. 

w sprawie urządzenia i prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 dekretu z dnia 26 paź

ziernika 19fiO r . . o przedsiębiorstwach państwowych 

Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 439) zarządza się, co następuje: 
§ 1. 

przez: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne. 

1. W rozumieniu niniejszego rozpo~ząd~en!~, 



( 
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1) władzę rozumie się władzę, której przedsiębiorstwo 
,r " :::S."t(lstwowe podlega, 

2) jeanostkę nadrzędną rozumie się jednostkę spra
wującą w stosunku do przeds : ębiorstwa państwo
wego fUhkcje nadzoru, kÓ::Jrdynacji, kontroli oraz 
ogólnego kierownictwa. 

'2. Ilekroć w rozporządżeniu jest mowa o, przed
siębiorstwach, należy przez to rozumieć przedsiębior
stwa państwowe objęte dekretem z dnia 26 pażdzier

nika 1950 r. o przeds;ębiqrstwach państwowych (Dz. U. 
R.P" Nr 49, poz. 439) .oraz przedsiębiorstwa i banki 
państ~vowe, któr~ch dotyczy art. 28 ust. 1 tego dekretu. 

§ 2. Rejestr przedsiębiorstw państwowych, zwany 
w " dalszym ciągu "rejestrem", służy do dokonywania 
wpisów przewid~ianych. , "W niniejszym rozporządzeniu. 

§ 3. Organa rejestrowe są obowiązane do kon
troli wykonywania przez przedsięblOrstwa przepisów 
nińiejszego rozporządzeni"L 

Rozdział 2. 

Obowiązek rejestrowy. 

§ 4. 1. Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają 
przeds' ębiorstwa. 

2. Minister Finansów w porozumieniu z Przewod. 
niczącym Pal1stwoWej Komisji Planowania Gospodar
cze::;o rozstrzyga w przypadkach wątpliwych, czy ist
ni'? je ol:>owiązek wpisu do r ejestru. 

Rozdział 3. 

lU:rządzenie i prowadz.enie rejestru. 

, § 5. 1. Rejestr składa się z 3 działów: 

1} działu A - do którego wpisuje się przedsiębiorstwa 
'tozliczające ' się z budżetem PaństWa przez budżet 
c2!'J 1ralny ' lub tym budżetem objęte, 

; "2) , cizi ału B - do którego wpislil e sięprzedsiębiorsfwa 
rozliczające się z budżetem Państwa przez budżety 

'terenowe lub tymi budżetami objęte, 
>.', 

3) działu C - do którego wpisuje się przedsiębiorstwa 
handlu zagranicznego,podległe Ministrowi Handlu 
Zagranicznego, a także inne przedsiębiorstwa, które 
wskaże Minister Finansów w porozumieniu z wh
ściwym ministrem. 

2. Do właściwych działów rejestru wpisuje się 
ponadto ' łącznie z przedsiębiorstwami jednostki organi
zacyjne tych ' przedsiębiorstw, prowadzone według za
sad wewnętrznego pełnego rozrachunku gospodarczego. 

§ 6. Każde przedsiębiorstwo wpisane do rejestru 
otrzymuje kolejny numer rejestrowy. 

§ 7. 1. Rejestr prąwadzi się systemem teczko
wym. Dla, każdego przedsiębiorstwa przeznacza się 
jedną teczkę rejestrową. 

2. Teczka rejestrowa składa się z trze<:h CZęSCl 
p rzeznaczonych do przechowywania arkuszy rejestro
wych. numerowanych kolejno aktów rejestrowych i sp i
~ów tych akt. 
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§ 8. 1. Poszczególn~ wpisy wciągnięte "Pod jed
nym numerem rej'2strowym będą miały kolejną nu
merację. 

2. Zmiany i wykreślenia WplSOW powinny być 
umieszczone pod nowym numerem kolejnym w tej sa
mej rubryce, w której znajduje się wpis zmieniony lub 
wykreślony. 

3. Wpisy poprzednie, których dotyczą zmiany lub 
wykreślenia; należy podkreślić czerwoną linią. 

4. Wpis 'oznaczony numerem kolejnym powinien 
być oddzielony od następnego poziomą linią przeż całą 
szerokość arkusza rejestrowego. 

5. Poprawki" w arkuszu rejestrowym należy prze
prowadzić w taki sposób, aby tekst pierwotny był czy
telny. Jakiekolw:ek podskrobywanie, wycieranie lub 

, inne zniekształcenia pierwotnej treści wpisu są nie
dopuszczalne. 

6. W przypadku połączenia przedsiębiorstw wp i
sanyc!1 do rejestru należy wykreślić wp's przedsiębior

stwa przejętego (§ 26) i uzupełnić odpowiednio wpis 
przedsiębiorstwa przeimuj ącego. 

§ 9. Dział A rejestru zawiera oznaczenie numeru 
rejestrowego przedsiębiorstwa i 10 rubryk obejmujących 
następujące dane: 

1) pierwsza - numer ·kolejny wpisu. 

2) druga - pełną i skróconą nazwę przedsiębiorstwa, 
dokładne określenie jego siedziby, oznaczenie wła
dzy, której prze<;1siębiorstwo podlega, oraz nazwę 

jednostki nadrzędnej, 

3) trzecia - oznaczenie aktu o utworzeniu przeds:ę

biorstwa oraz innych aktów dotyczących wpisu do 
rejestru, 

,4) cz~arta ~ pr~edmiot działania przędsiębi~~st~~;~. 
5) piąta' ~ fundusze przedśiębiorstwa, 

6) szósta - imię i naz~.sko dyrektora. 

7) siódma - oznaczenie aktu o połączeniu, przekształ
ceniu, przekazaniu zakładów lub części przedsi·~
biorstwa, likwidacji ' i uchyleniu 'likwidacji oraz 
'oznaczenie' likwidatora, 

8) ósma - wyliczenie podporządkowanych jednostek 
organizacyjnych na wewnętrznym pełnym rozra
chunku gospodarczym z podziałem na grupy tereno
we według województw i powiatów, z wyszcze
gólnieniem odpowiednio danych wymienionych 
w pkt 2, 3 i 4, 

9) dziewiąta - numery kolejne aktu rejestrowego, 
data wpisu i podpis prowadzącego rejestr, 

10) dziesiąta - uwagi. 

§ 10. Dział B rejestru zawiera oznaczenie numeru 
rejestrowego przedsiębiorstwa i 10 rubryk obejmu
jących dane ustalone w § 9 pkt 1 do 10. 

§ 11. Dział C rejestru zawiera oznaczenie numeru 
rejestrowego przedsiębiorstwa i 10 rubryk obejmujących 
następujące dane: 



, 
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pierwsza - numer kolejny wpisu, 

drUga T::-: , pełnił iskrócopą nazwę przedsiębiorstwa, 
dokładne określenie jegó siedziby, 

trzecia -- oznaczenie aktu o utworzeniu przedsię

biorstwa uraz innych ak:ów dr·tyczących wpisu do 
rejestru, 

czwarta -, przedmiot działania przedsiębiorstwa, 

piąta - fundusze przedsIębiorstwa, 

szósta - imię i nazwisko dyrektora, imiona i na
zwiska osób upoważnionych do składania w imieniu 
przedsięhiorstwa oświadczeń w zakresle jego praw 
i obowiązków majątkowych, zakres ich upoważnień 
oraz sposób składania oświadczeń, 

siódma - o7,naczenia ak!u o połączeniu, przekształ
ceniu, przekazaniu zakładów lub CZęŚCI przedsię

biorstwa, likwidacji i uchyleniu likwidacji oraz 
oznaczen ie likwidatora. 

ósma - wyliczenie podporządkowanych jednostek 
organizacyjnych na wewnętrznym pełnym rozra
chunku gospodarczym z podziałem na grupy tere
nowe według województw i powiatów, z wyszcze
góln;emem odpowiednio danych wymienionych 
w pkt 2, 3 i 4, , 
dziewiąta - numery kolejne aktu rejestrowego, 
data w,t;isu i podpis prowadzącego rejestr, 

,lO) dziesiąta uwagi. 

§ 12. 1. Akta rejestrowe znajdujące się w teczce 
o ejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz 

ne dokumenty składane do rejestru. 

2. W aktach rejestrowych przechowuje się ponadto 
łą korespondencję ZWIązaną z czynnościami rejestro-

. § 13. Minister Finansów w porozumieniu z Prze
~odniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospo
d,arczego wyda szcze!5ółową instrukcję dotyczącą biu
rbwości i prowadzenia akt w sprawach rejestrowych. 

Rozdział 4. " . 

Postępowanie w sprawach ,rejestrowych. 

-§ 14. 1. W sprawach dotyczących rejestru orga
na rejestrowe (§ 15) wydają decyzje. 

2. Od decyzji organu rejestrowego służy odwoła
n te do Ministra Finansów, który w sprawach działu C 
rejestru rozstrzyga łącznie z Ministrem Handlu Za
g anicznego w porozumieniu z właściwym ministrem, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 'pkt 3. 

3. Odwołanie należy wnieść w ciągu dni 14 od 
ci ia następnego po doręczeniu decyzji za pośrednictwem 
t go organu, który decyzję wydał. Decyzja władzy od-
oławczej jest ostateczna w administracyjnym toku 

1) Ministerstwo Finansów - dla przedsiębiorstw pod. 
legających wpisowi do działu A rejestru, 

2) wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich 
rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warsza
wy i m. Łodzi) dla przedsiębiorstw podlegają
jących wpisowi do działu B rejestru, 

3) Polska Izba Handlu Zagranicznego - dla przed
siębiorstw podlegających wpiSOWi do działu C re
jestru. 

§ Hi. Wypełnienie obowiązku rejestrowego doko
nuje się przez zgłoszenie wpisu oraz zmian i uzupełnień 
we wł~ściwym organie rejestrowym (§ 15). 

§ 17. 1. Zgłoszenie wpisu do działu A i B reje
stru powinno zawierać następujące dane: 

1) pełną i skróconą nazwę przedsiębiorstwa, dokładne 
określenie jego siedziby, oznaczenie władzy, której 
przedsiębiorstwo podlega, oraz nazwę jednostki 
nadrzędnej, 

2) oznaczenie aktu o utworzeniu przedsiębiorstwa, 
a także daty zatwierdzenia statutu, jeżeli jest on 
przewidziany, 

3) przedmiot działania przedsiębiorstwa, 

4) określenie budżetu, przez który rozlicza się przed
siębiorstwo z budżetem Państwa lub którym jest 
ono objęte, 

5) imię i nazwisko dyrektora, 

6) oznaczenie przydzielrmych przy tworzeniu przed
siębiorstwa środków potrzebnych do wykonywania 
jego zadań planowych, 

7) wykaz podporządkowanych przedsiębiorstwu jed
nostek organizacyjnych na wewnętrznym po.łnym 

rozrachunku gospodarczym, z podziałem na grupy 
terenowe według województw i powiatów, przy 
odpowiednim wyszczególnieniu danych wymienio
nych w pkt 1, 2 i 3, 

8) wykaz innych jednostek organizacyjnych przedsię
biorstwaz ich 'oznaczeniem oraz wskazaniem adresu 
i przedmiotu d:ciałania, sporządzony w ,.dwóch 
egzemplarzach, 

9) wskazanie banków finansujących działalność eks
ploatacyjną i inwestycyjną przedsiębiorstwa. 

2. Zgłoszeniu wpisu do rejestru podlegają rów
nież dane dotyczące: połączenia, przekształcenia, prze
kazywania zakładów lub części przedsiębiorstwa, likwi
dacji przedsiębiorstwa, oznaczenia likwidatora oraz 
zmiany danych, o których mowa w ust. 1. 

3. Zgłoszenie wpisu banków państwowych do re
jestru powinno zawierać odpowiednie dane wymie
nione w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i . oraz wykaz oddziałów 
banków. i l / 

"'- ; J 

instancji. ,:,1 1'-:' 
,c 'v "-Z'i-,, ':',·,it~vpr":"W'!'~ '§ 18. ZgłoszenIe wpisu ao aziału C rejestru po-

. " , " winno obejmować dane, o których mowa w § 17, a po-
_ § 1.5. ~rganarni re~estrowymf wł~~ciwyml og_ pro.- " nadto lnne dane, potrzebl}ę do Wlpełnienia: rubryk wy-

,dzemą reJestru i d()kon~wąnig ';\V,IJ,isóW; S~~ {~. 'iI .Y'j'f.w,ęn!Qny~li ,~ .§: 'U. 'l 1/' , "," , --~~~ 
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§ 19. Do zgłoszenia wpisu należy załączyć po
świadczone odpisy następujących dokumentów: 

1) aktu o utworzeniu przedsiębiorstwa; jeżeli przed
siębiorstwo zostało utworzone w drodze aktu usta
wodawczego, wystarczy powołanie się na ten akt, 
a w stosunku do banków państwowych - ponadto 
na rozporządzenie określające datę rozpoczęcia ich 
działalności, 

2) statutu przedsiębiorstwa, jeżeli jest on prawem 
przewidziany, z podaniem władzy, która go za
twierdziła, i ze wskazaniem miejsca jego ogłosze

nia, gdy ogłoszen:e takie jest prawem przewidziane, 

3) zaświadczenia władzy, stwierdzającego rodzaj i wy- / 
sokość przydzielonych środków, potrzebnych do 
wykonywania zadań planowych przedsiębiorstwa, 

4) pisma powołującego dyrektora przedsiębiorstwa, 

5) pism powołujących zastępców dyrektora przedsię
biorstw a i ustanawiających . pełnomocników oraz 
ustalających granice ich umocowania. 

§ 20. W przypadkach zaistnienia zmian, o których 
mowa w §§ 17 i 18, należy do zgłoszenia załączyć po
świadczone odpisy dokumentów dotyczących tych zm ' an, 

§ 21. Obowiązek zgłoszenia do rejestru wpisu, 
zmian i uzupełnień ciąży na dyrektorze przedsiębiorstwa 
oraz na l ikwidatorze w okresie likwidacji. 

§ 22. Wpisy do rejestru oraz wpisy zmian i uzu
pełnień mogą także nastąpić na zgłoszenie jednostki 
nadrzędnej przedsiębiorstwa lub władzy, której przed
siębiorstwo podlega, przy zachowaniu przep:sów 
§§ 17-20. 

§ 23. 1. Zgłoszenie wpisu do rejestru powinno 
być dokonane w terminie 30 dni od dnia wydania aktu 
o utworzeniu przedsięb iorstwa, a w stosunku do ban
ków państwowych - od dnia wejści a w życie rozPo
rządzenia określającego datę rozpoczęcia ich działal
ności. 

2. Na uzas C1 dniony wniosek władzy Min;ster Fi
nansów może zezwolić na przedłużen,ie term'nu okre
ślonego w ust. 1. 

3. W stosun:m do przedsiębiorstw podlegających 
wpisowi do działu C rejestru zezwolenia na przedhl
żenie terminu określ.onego w ust. 1 może udzielić Mi
nister Handlu Za~ranicznego z urzędu albo na uzasac:
niony wniosek przedsiębiorstwa lub władzy. 

§ 24. Władza, która wydała zarządzenie w spra
wie utworzenia przedsiębiorstwa, podlegającego obo
wiązkowi wpisu do rejestru (§ 4), obowiązana jest 
przesłać odp is tego zarządzenia do właściwego organu 
rejestrowego (§ 15) w terminie 14 dni od dnia wydania 
zarządzenia. 

§ 25. Z'!,łoszenie zmiany i uzupełnień podlegają

cych obowiązkowi wpisu powinno być dokonane w ter
minie 15 dni od daty ich zaistnienia. 

§ 26. W przypadkach połączenia przedsiębiorstw 
przedsiębiorstwo przejmujące powinno: 

./ 

l) przesłać do właściwego organu rejeSefOWegO po
- świadczony odp1s zarządzenia o połączeniu przed
siębior'stw or'1.Z 

2) zgłosić do organu rejestrowego po przejęciu ma
jątku przedsiębiorstw przejmowanych wniosek 
o wykreślenie tych przeds ębiorstw z rejestru 
wskutek połączenia (§ 8 ust. 6). 

§ 27. 1. Organa rejestrowe mają obowiązek ba
dan;a, czy zgłoszenie wpisu i załączone do niego do
kumenty zgodne są z przepisamI niniejszego rozporzą
dzenia oraz innymi przepisami szczególnymi. 

2. W przypadku uzasadnionych \\Zątpliwości orga
na rejestrowe mają prawo przeprowadzić dochodzenia 
w celu ustalenia stanu faktycznego. 

§ 28. 1. W przypadku ustalenia, że wpis w re
jestrze jest niezgodny ze stanem faktycznym lub 
prawnym oraz wymaga sprostowania, zmiany lub uzu
pełnień, organ rejestrowy (§ 15) wezw:e osobę obowią
zaną do zgłoszenia wpisu (§ 21) do sprostowania, zmia
ny lub uzupełnienia wpisu w , terminie 14 dni od dnia 
wezwania, 

2. Jeżeli osoba obowiązana do zgłoszenia wpisu 
nie zastosuje się do wezwania, o którym mowa w ust. l, 
organ rejestrowy dokona odpowiedniego sprostowania, 
zmiany lub uzupełnienia z urzęd,u na podstawie posia
danych materiałów wyjaśniających stan faktyczny, 
przesyłaj ąc władzy odpis decyzji w tej sprawie, 

§ 29. O dokonaniu do rejestru wpisu, zmian i uzu
pełn ; eń organ rejestrowy powiadamia bezzwłocznie 

przedsiębiorstwo, którego dana czynność dotyczy. 

§ 30. 1. Organ rejestrowy wydaje poświadczone 
wyciągi lub odpIsy z rejestru albo stwierdza istnienie 
poszczególnych wpisów lub danych osobie, która udo
wodni swój interes prawny, na jej pisemne żądanie. 

2. Minister Finansów w porozumieniu z Mini
strem Handlu Zagranicznego określi tryb wydawania 
zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru, wyciągów 
lub odpispw z r ejestru. 

Rozdział 5. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 31. 1. Przedsiębiorstwa istniej ące w dniu wej
SCJ a w życie niniejszego rozporządzenia są obowiązane 
do dokonania zgłoszeni a wpisu do rejestru w terminie 
6 miesięcy od daty wejścia w życie tego rozporządzenia. 

2. . Dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 1· 
w okresie przed ich wpis'aniem do rejestru, przewidzia
nego w n iniejszym rozporządzeniu. rejestr prowadzą 
tymczasowo właściwi, m inistrowie w formie wykazów. 
Szczegółowe przepisy dotyczące prowadzenia tych "vy
kazów ustalają właściwi ministrowie. 

§ 32. Minister Finansów w drodze zarządzenia 

ogłoszonego w Monitorze PolsKim określi datę wejścia 
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V/I zycIe przeplSOW mmeJszego rozporządzenia, doty- n;strowi F inansów, Ministrowi Handlu Zagranicznego 
czących obowi,ązku podawania przy zgłoszeniu wpisu 
d~nych wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 6 i dołączenia 
d bkumentów, o których mowa w § 19 pkt 3, oraz ustali 
t~rmin dla wykonania tych obowiązków w odniesieniu 
db przedsiębiorstw wpisanych do rejestru przed tą datą. 

oraz innym ministrom. 

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn :,em 
ogłoszenia z tym, że przepis § 31 ust. 2 obowiązuje 
z mocą od dnia 28 pażdzi'ern ; ka 1950 r. 

§ 33. Wykonanie rozporządzenia porucza sIę Mi- Prezes Rady Mimstrów; J. CyrankJewlc7 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 8 stycznia 1952 r. 

w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 195Z. 

Na podstawie art. 3 i 10 dekretu z dnia 26 paź
d iernika 1950 r. 'o zobowiązaniach podatkowych 
( ' z. U. R. P. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje: 

podatku 
podatek 
finanso-

§ 1. 1. Wprowadza się dla podatników 
g~untowego obowiązek uiszczenia zaliczki na 
gljUIltowy na rok 1952 bez wezwania orgahu 
w1eegl!(o, 

~. Wysokość zaliczki wynosi 650/0 łącznej kwoty 
WD'mlaru podatku gruntowego i wkładu oszczędnościo
w go na fundusz B - Społecznego Funduszu Oszczęd
n , ściowego, ustalonych za rok 1951. 

3. Zaliczka płatna jest w dwóch równych ratach 
d , dnia 29 lutego i do dnia 15 maja 1952 r. 

4. Przy ustalaniu wysokości zaliczki (ust. 2) 
P4zyjmuje się za podstawę kwotę wymierzonego po
d~tnikom podatku gruntowego za rok 1951 po zasto
s waniu ulg wynikających z art. n ust. 1-5 dekretu 
z dnia 30 czerwca 1951 r . o podatku gruntowym 
( 'z. U. R. P. Nr 38, poz. 283), § 1 ro'zporządzenia 

j'nistra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w spra
w e obniżenia podatku gruntowego dla członków ZFze
S ń uprawy ziemi (Dz. U. R. p . Nr 38, poz. 291) i § 4 

zporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 paździer-

nika 1950 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego 
podatnikom, których grunty weszły w skład rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych lub zrzeszeń uprawy ziemi 
(Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 438). 

§ 2. Upoważnia się prezydia gminnych (miejskich) 
rad narodowych do zaniechania ustalenia zaliczki w ca
łości lub w części na podatek gruntowy na rok 1952 

,w przypadku; . 
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1) gdy podatnik wstąpił i włączył grunty do zareje
strow1mej rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 

2) gdy podatnik prZE'stał być właścicielem lub posia
daczem gospodarstwa rolnego, 

3) gdy podatnikowi wymieniono grunty na podstawie 
przepisów o wymianie gruntów, 

4) gdy podatnikowi zmniejszono gospodarstwo rolne 
otrzymane na podstawie przepisów o reformie 
rolnej lub o osadnictwie na obszarze Ziem Odzy
skanych - w stosunku do zmniejszonej powierz
chni gruntów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od <lilia 1 stycznia 1952 r. 

Minister Finansów: K. Dąbrowski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 4 stycznia 1952 r. 

o ut\vorzeniu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych. 

Na podstawie art. 4 § 3, art. 5 § 1, art. 6 § 2 i art. 11 
pawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. 
z [950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i L VII prze
pików wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księ
g ch wieczystych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) 
za ządza się, co następuje: 

/ 

§ 1. Tworzy się w województwie rzeszowskim Są<i 
Powiatowy w Ustrzykach Dolnych dla powiatu ustrzyc
lc\ego. 

§ 2. Rozpoznawanie spraw karnych dotyczących 
nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego 

- ' 


