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Art. 12. 1. Organ administracji lub jednostka go
spodarki uspołecznionej , których kosztem wykończono 
lub nadbudowano budynek w zakresie określonym w 
art. 11. uzyskuje prawo użytkowania wyką,ńczonej lub 
nadbudowanej _ części budynku na okres amortyzac'i po
niesionych z tego tytułu kosztów. Rada Ministrów określi 
zasacl.y ustalania okresu amortyzacji. 

2. O uzyskaniu prawa użytkowilnia i o terminie jego 
trwania orzeka prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
(Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) - z wy
łączeniem drogi sądowej . Prawo to korzysta z rzec'lovlcgo 
zabezpieczenia i pierwszeństwa przed hipotekami nieza
leżnie od ujawnienia go w księdze wieczystej i hez 
względu na datę ujawnienia. Pozostaje ono w mocy w 
przypadkach zmiany osoby właściciela, c:lOciażby ujaw
nienie jeszcze nie nastąpiło. 

3. Z chwilą wygasmęcia użytkowania część nieru
chomoś·ci objęta tym prawem powinna być zwrócona wła
ścicielowi, wolna od obciążeń z tytułu dokonanej napra
wy. 

Art. 13. Traci moc art. 1 ust. 5 dekretu z dnia 26 
paźdz iernika 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków 
zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny (Dz. U. 
z 1947 r. Nr 37, poz. 181, z 1948 r. Nr 50, poz. 383) w za
kresie unormowanym niniejszym dekretem. 

Art. 14. Wykonanie dekretu porucza się Ministrom: -
Gospodarki Komunalnej, BC!downictwa Miast i O:i2 ~1li 
i Finansów oraz innym zainteresowanym ministrom. 

Art. 15. Dekret wchodzi w :zycie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekretarz Rady Palistwa: M. Rybicki 
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DEKRET 

z dnia 10 grud.nia 1952 r. 

Q odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mien~ a nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownic
twa indywidualnych domów jednorodzinny:::!!. 

Art. 1. Odst ępowanie osobom fizycznym pa_.s:·wo
wego nieruchom ego mienia niero lniczego, pozostającego 

w 'zarządzie rad na rodowych, na indywidualne potrzeby 
mieszkaniowe oraz( na cele popierania indywidualnego 
budownictwa mieszkaniowego odbywa się w tryb:~ i na 
warunkach określonych w niniejszym dekrecie. 

Art. 2. 1. Przedmiotem odstępowania mogą być po
łożone w miastach i osiedlach o charakterze miejskim: 

1) jednorodzinne domy mieszkalne z zabudowaniami go
spodarczymi i przylegającymi , bezpośrednio podwó
rzami, ogrodami lub sadami , o ile nie .stanowią nic0d
łącznej części składowej gospodarstw rolnych, 

2) c;~iałki ziemi o powierzchni nie przel:ri'czającej 1000, 
m 2 przeznaczone na cele indywidualnego budown ;c
twa domów jednorodzinnych i połażone na teren,l ch 
w tym ·celu wydzielonych. 
2. Domem jednorodzinnym w rozum ieniu ust. 1 

p kt l jest dom lub samodzielna część domu bliźniaczeu ,'), 
mające nie więcej niż 5 izb mieszkalnych o powierzc~!1i 

mieszkalnej nie przekraczającej 110 m2, . a przeznaczone 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych n abywcy i je
go bliskich. 

3. Do powierzchni mieszkalnej, o której mowa w 
ust. 2, nie włącza się pomieszczeń pomocniczych (h.-ó en
ki, ubikacje, przedpokoje, spiżarnie , schowki, kory tarze, 
schody, pomieszczenia bez okien itp. ,. 

Art. 3. 1. Odstępowanie mienia wymienionego w 
art. 2 ust. 1 pkt 1 następuje w trybie d:z:ierżawy lub w 
wyjątkowych przypadkach w drodze sprzedaży bud vn
ków z jednoczesnym odpłatnym ustanowien iem użytko

wania jako prawa wieczystego na gruncie, na którym uu
dynki się znajdują . 

2. Odstępowanie mienia wym;enion.ego wart . 2 
ust. 1 pkt 2 następuj e w trybie ustanowienia odpłatlle Jo 
użytkowania jako prawa wieczystego z zastrzeżen·iem lA' 

umowie przeznaczenia działki pod budowę .domu jedn'lrn -

doinnego na warunkach ustalonych dla indywidualrh~ ,- o 
_ budownictwa mieszkaniowego. 

Art. 4. Indywidualne budownictwo mieszk an '0've 
obejmuje budowę domów jednorodzinnych na zasadach 
ustalonych przez Prezydium Rządu , które określi fon11y 
i zakres pomocy Państwa w tej dziedzinie, ... 

Art. 5. 1. Spośród osób, ubiegających si .ę o odstą
pienie mienia wymienionego wart. 2 ust. l, p ierwszeil
s two mają w następującej kolej noś_ci: 

l) zdemobilizowani żołnierze, którzy brali udział w wal
kach o Polskę Ludową po dniu l września 1939 L, 

uczestnicy walk partyzanckich o Polskę Ludową orc:z 
żołnierze służby czynnej, 

2) funkcjonariusze służby bezpie'tzeństwa publicznego, 
którzy w związku ze służbą w obronie demokratycz
nych zasad ustroju Państwa Polskiego zostali in wilii 
dami, 

3) wdowy i sieroty po żołnierzach i uczestn ikach wanc 
partyzanckich poległych w walkach o Polskę Ludo
wą, jako też wdowy i sieroty po funkcjonariusz:1Ch 
siużby bezpieczeństwa publicznego, którzy polegli w 
związku ze służbą w obronie demokratycznych Z i'! 

sad ustroju Państwa Polskiego, oraz osoby, których 
jedynymi żywicielami byli wymienieni żołnie.w, 

uczestnicy walk partyzanckich i funkcjonariusze 
służby , bezpieczeństwa publicznego, 

4) owby zasiużone w walce o demokratyczny ustrój 
Państwa Polskiego, 

5) inwalidzi wojenni, inwalidzi pracy i więźniowie obo
zów koncentracyjnych, 

6) przodownicy pracy, racjonalizatorzy produkcfi i za 
służeni pracownicy nauki, ' 

7\ repatrianci, 
8) członkowie rodzi ny żołnierza , odbywającego k ad:'o

wą służbę wojskową - przy zastosowani u art. 2 
ust. 1 i 3 d ekretu z dnia 6 września 1951 r. o sz':ze
gólnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy kadro
wej slużby wojskowej i ich rodzin (Dz. U. Nr 46, pez. 
339). 
2 . Osoby, które przed wejściem w życie ninie]"ze go 

dekretu zostały wprowadzone p rzez władze państwowe 

lub b . władze samorządu terytorialnego w posiaclanie 
mien ia n ieroln iczego, mają pierwszeństwo przy ub ~c2::; a

niu s i ę o przekazanie im tego mienia bez względu na 
pierwszeństwo osób wymienionych w us t. 1. 

Art. 6. Osoby skazane za przestępstwa przeciw Pań
stwu Ludowemu nie mogą uzyskać mienia w tryl.:e ni
niejszego dekretu, 
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Art. 7. Minister Gospodarki Komunalnej w dr:.>c\ze 
rozporządzenia, wydanego w porozumieniu z Przewodni
czącym Państwowej KomisJi Planowania GospodarcZe(lO 
i Ministrem Rolnictwa, określi szczegółowe zasady, ",.'a
runki i tryb odstępowania mienia wymienionego w .li t. 2 
ust. 1. 

Art. 8. Zasady ustalania ceny sprzedażnej bud/n
ków i czynszu za mienie nierolnicze oraz sposobu spłć\ty 
należności określ i Rada Ministrów. 

Art. 9. 1. O odstąpieniu na podstawie nini ejszego 
dekretu mienia nierolniczego orzekaj ą właściwe ze wz~lę

du na jego położenie prezydia powiatowych rad narodo
wych (rad narodowych miast stanowiących powiaty). a w 
m. st. Warszawie i m. Łodzi - prezydia dzielnicowych 
Jad narodowych. 

2. Orzeczenie prezydium rady narodowej, od które
go n ie złożono w terminie odwołania , lub orzeczenie pre
zydium wojewódzkiej rady narodowej (Prezydium Rady 
Narodowej m . st. Warszawy i m. Łodzi) wydane na slm
t,ek odwołania stanowi podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży. dzierżawy lub ustanowienia prawa użytkowa
nia. 

3. Umowę wymienioną w ust. 2 zawiera prezydium 
powiatowej , miejskiej lub dzielnicowej rady narodowej. 
Dla ważności tej umowy wymagana jest fo rma pisemha. 

Art. 10. 1. Mienie odstąpione w trybie niniej szego 
dekretu w drodze sprzed3ży wolne jest od wfzel k ich dłu 
gów i ciężarów z wyjątkiem służebno3ci, których utrzy
manie w mocy zostan ie przy ustaleniu warunków odslą-

~
. e? ia uznan~ z? niezbędne.. Sprawa oclpowiedzialndści 
anstwa za dotychczasowe me utrzymane w mocy ll bClą

ż n ia zostanie uregulowana odrębnymi przepisami. 
I 2. Wszelkie wpisy uj awn ione w ksic;gach wier:zy

stych, dotyczące długów i ciężarów wskazanych w ust. 1, 
podlegają wykreśleniu na wniosek nabywcy lub pr,~l.y

dium powlutowej, miejsl iej lub d7.i e ln' cowej rady 'l. ill'O

dowej, Dla. wykreślenia służebności konieczne jest zlo
tenie urzędowego odpisu orzeczenia (art. 9 ust. 2) , 
~ Iwierdzającego, że dana służebność przy ustalaniu \Va
r nków odstąp ienia nie została utrzymana w mocy. 

Art. 11. Mienie nabyte oraz budynki wzniesione na 
d ialkach odstąpionych n ie mogą być zbywane bez zgudy 
p ezydium właściwej woj ewódzkiej rady ,narodowej. 

Art. 12. 1. . W przypadku gdy nabywca lub użyt

kbwnik na skutek zarządzenia władz utracił możność za
II ieszkania w nabytym lub wzniesionym przez niego do
n u, a od daty zawarcia umowy nie upłynął czasokreS
PIęcioletni - ma on prawo rozwiązania umowy przez od
st'ipienie od n:ej. W razie rozwiązania umowy wpłac\)na 
kwota podlega zwrotowi po potrąceniu odpowiednIch na 
leżności za okres korzystania z nieruchomości. Równo
w6.rtość nakładów poczynionych przez nabywcę podle ga 
z* rotowi do wysokości wzrostu war ,ośc i majątku i z po
trrceniem uzyskanych dochodów. 

2. Szczegółowe zasady ustalan ia odszkodowania z 
tytułu poniesionych nakładów określi w drodze rozporzą

~enia Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu 
z Ministrem Finansów. 
I 3. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do umów sprzeda

ż il zawartych przez właściwe władze p rzed dniem wej 
Ś 'a w życie n iniejszego dekretu, z tym że w razie upły
wu wymienionego w n im czasokreJu nabywca może żą

dać rozwiązania umowy w terminie sześciu miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego dekretu. 

Art. 13. 1. Osoby, które korzystały z państwow8go 
mienia nieroln iczego na podstawie przydziału przez wła
dze państwowe lub organy b. samorządu terytorialn~g0. 
mogą być zwolnione od obowiązku uiszczenia należn:)sci 

za korzystanie za czas do wejścia w życie niniejszego de
kretu. 

2. Minister Gospodarki Komunalnej w porozumie
niu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowdni'a 
Gospodarczego oraz Ministrem Finansów i za zgodą Pre
zesa Rady Ministrów, określi szczegółowo, jakie kategorie 
osób korzystają z ulgi, przewidzianej w ust. 1. 

Art. 14. 1. Na pokrycie ceny nabycia lub czynszu 
za państwowe mienie nierolnicze przydzielone na podsta
wie dotychczasowych przepisów albo odstąpione w try-· 
bie niniejszego dekretu osobom, które w związku z wojną 
rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły majątek nieruchomy na 
terenach Rzeczypospolitej Polskiej w j ej granicach przed
wojennych nie wcho::lzących w skład obecnego obszaru 
Państwa, jeżeli osoby te zamieszkiwały na tych terenilch 
przed d-niem 1 września 1939 r. - zalicza się wartość po
zostawionego za gHlnicą mienia nieruchomego. 

2. Wartość pozostawionego za gra.nicą mienia nie
ruchomego oblicza się według przepisów wydanych 1:a 
podstawie arL 8 i do kwoty nie wyższej od sumy wskaza
nej w tych przepisach. 

3. Przepisy usL 1 i 2 stosuje się również ' do osób, 
k tóre na mocy umów międzynarodowych, zawart/ch 
przez Państwo Polskie, mają otrzymać ekwiwalent za mie
nie pozostawione za granicą. 

Art. 15. 1. Prezydia wojewódzkich rad n arodowych 
(Rady Narodowej m. sL V/arszawy i m. Łodz i ) mogą za
wierać umowy sprzed:lży lub zamiany tych nieruchomo'
ści nie rolniczych, s tanowiących własność Palls twa, 0::0 do 
których przed wejściem w życie niniej szego dekretu L,a 

padły uchwały b. związków samorządu terytorialnego o 
sprzedaży lub zamianie, a nieruchomości te zostały ochla
ne we władanie na bywców. 

2. W przypadku odmowy sprzedaży lub za;nLmy, 
roszczenia o zwrot wpłaconych sum i poczynionych na
kładów osób, o których mowa w ust. 1, przedawniają się 
z upływem 6 miesię.cy. 

3. Minister Gospodarki Komunalnej w porozumie
niu z Ministrem Finansów określi w d~od.3e rozporzqrhc
n la zasady ustalania należności i ich spłaty za nierucho
mości, o których mowa w usL 1, a za k~óre cena sprzeda
ży nie została w cal ości uiszczona. 

Art. 16. 1. Osoby, które posiadają nieruchonl')ści 

nierolnicze i mają ustalające sprzedaż tych nieruch)ll1o
ści prawomocne orzeczenia b. komisji osadnictwa nie,'ol
niczego lub orzeczenia prezydiów rad narodowych, wyda
ne na podstawie dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o prze
k azywaniu przez Państwo mienia nieroln icze go na obsza
rze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdar'lska (Dz. 
U. z 1946 r. Nr 71, poz. 389 i z 1947 r. Nr 66, poz. 410). a 
do dnia wejścia w życie niniejszego dekretu nie na~yły 
praw własności posiadanych nieruchomości - stają się 

z mocy samego pravl a właścicielami tych ' n ierucholJ1of.ci, 
po uregulowaniu należności na rzecz Państwa w teoni
nach i na zasadach ustalonych w tych orzeczeniach. 

2. Prawomocne orzeczenia b. komisj i oS.'idnktwa 
nierolniczego i prezydiów rad narodowych przy równo
czesnym zawarciu na ich podstawie umów Eprzedaży mię

. dzy osobą zainteresowaną a instytucją kredytową upo-
ważnioną do ich zawierania w imieniu Państwa or.lZ ist
nienie faktu posiadania i korzystania z nabytych nieru
chomo~;;Ci są róFnoo:naczne z wydaniem zezwolenia na na
b ycie nieruchomości w pasie granicznym przewiclziaIl ym 
obowiązującymi w tym zak, es;e przep isami prawnymi. 

Art. 17. Odst'lpienie n:ernc:' o.mego mienia n'e;'oJni
czego w trybie i na warunkach olcrpś1onych w nin;ej';z'Jm 
dekrecie, a położonego na obszarze pasa granicznego , mo
że odbywać się po uprzednim uzyskaniu przez nabywcę 
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t:ezwolenia prezydium wojewódzkiej rady narodJwej, 
właściwej ze względu na miejsce położen i a tego mi~nia, 
wydanego na podsta,vie obowiązujących w tym zaki·esie 

'przepisów szczególnych. 

\ 
Art. 18. 1. Traca moc: 

1) dekret z dnia 6 grudllla 1946 r. o przekazywaniu przez 
\, Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Od-

o!' zyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. 
z 1946 r. Nr 71, poz. 389 i z 1947 r. Nr 66, poz. 410), 

(2) ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzier
, żawie oraz o przekazywaniu na własność związków 

" samorządu terytorialnego niektórych kategorii t:de
nia państwowego (Dz. U. Nr 10, poz. 75). 
2. Przepisy wymienione w ust. 1 mają jednak zasto

Eowanie do inkasowania i dochodzenia należności przypa
'dających z tytułu ceny sprzedaży lub czynszu dzierżaw

llego za nieruchomości przekazane w ich trybie. 

3. Minister Finansów może w porozumieniu z Mini
strem Gospodarki Komunalnej zlecić inkaso i doch::>clze
nie powyższych należności innym instytucjom lub orga
nom niż wskazane wart. 26 i 31 dekretu z dnia 6 gruunia 
1946 r. o przekazywaniu przez Pall stwo m ienia nier·)lnL 
czego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolneg:J M: ia
sta Gdańska (Dz. U. z 1946 r. Nr 71, poz. 389 i z 1947 r. 
Nr 66, poz. 410). 

Art. 19. Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi 
Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z zu.intere:;owa
nymi ministrami. 

Art. 20. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszp.nia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekretarz Rady Państwa: M . Rybicki 
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DEKRET 

z dnia 10 grudnia 1952 r. 

o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych. 

Art. 1. Minister Kolei wydaje w porozumieniu z Mi
nistrami Transportu Drogowego i Lotniczego ornz ZeglLlgi 
Dziennik Taryf i Zarządzell Komunikacyjnych. 

Art. 2. W Dzienniku Taryf i Zarządzeń KOlmmika
l:yjnych ogłasza się: 

1) zarządzenia Ministrów: Kolei, Transportu Drogow2go 
i Lotniczego oraz Zeglugi, dotyczące taryf za przewóz 

/' osób, bagażu oraz przesyłek ekspresowych i towa
rowych w komunikacji kolejowej, drogowej, lotni
czej, morskiej, przybrzeżnej i wodnej śródlądowej 

oraz zarządzenia dotyczące taryf za czynności l1~łu
gowe związane z pobytem statków w portach mor
skich i taryf za czynności usługowe wykonywane 
przez przedsiębiorstwa robót ładunkowych; 

2) inne zarządzenia, decyzje, instrukcje, -okólniki i ob
wieszczenia w sprawach taryfowych i przewozowych 
komunikacji wymienionych w pkt 1, jeżeli ogłoszenie 
jest przewidziane w obowiązującym przepisie lub w 
ogłaszanym akcie. 

Art. 3. Akty ogłaszane w Dzienniku Taryf i Zarzą

dzeń Komunikacyjnych wchodzą w życie piętnast'~;]o 

dnia po ich ogłoszeniu , jeżeli same nie stanowią inaczej. 
Art. 4. 1. Na każdym numerze Dziennika Turyf 

i Zarządzeń Komunikacyjnych oznacza się dzień je~Jo 

wydania. 
2. Dzień wydania jest dniem prawnego oglosz'~nia 

aktów zamieszczonyC'h w numerze. 
Art. 5. Minister Kolei prostuje w drodze obwieszcze

nia błędy w ogłoszonych tekstach ąktów prawnych. 
Art. 6. Traci moc dekret z dnia 19 września 1916 r. 

o wydawaniu Dziennika .Tarvf i Zarządzeń Komunik'l,~,!j
nych (Dz. U. Nr 51, poz. 286). 

Art. 7. Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi 
Kolei w porozumieniu z Ministrami Transportu Drog!Jwe
go i Lotniczego oraz Żeglugi. 

Art. 8. Dękret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Pmlstwa: A Zawadzki 

Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

zdnia 9 grudnia 1952 r. 

:w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne d~a 
obrony kraju. 

Na podstawie art. 2 ust. 4 dekretu z dnia 6 września 
1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kra
ju (Dz. U. Nr 46, poz. 341) zarządza się, co następuje: 

I § 1. Artykuły 'powołane w rozporządzeniu bez bliż
'szego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 6 
września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla 
obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341). 

I § 2. Ilekroć w rozporządzeniu użyte jest określenie 
,;prezydium rady narodov,'ej" , rozumie się przez to prezy
dium powi!ltowej rady narodowej, rady narodowej mia-

sta stanowiącego powiat lub dzielnicowej rady narodo
wej m. st. Warszawy i m. Łodzi. 

§ 3. t. Odszkodowanie z powodu wprowadzenia 
wymienionych wart. 1 og,raniczeń w prawach własn.)ści 
do nieruchomości lub w innych prawach związanych z 
nieruchomością obejmuje wynagrodzenie szkody rze ,~zy

wistej. 

2. Uznaje się, że szkoda rzeczywista następuje w 
przypadkach: 


