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~OZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 2 lis topada 1953 r. 

zmieniające rozporządzenie w, sprdwle wykonania dekretu o podatlm gruntowym. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 30 czerwca 
l 51 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 33, poz. 
2 3"i z 1952 r. Nr 32, poz. 215) zarządza się, co nas:ciPuje: 

§ l. ' W rozporząd zeniu Ministra Finansów z cinia 30 
c erwca 1951 r. w sprawie wykonania dekre tu o p0dalku 

runiowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 38, poz. 293 i z 1952 r. 
' r 32. poz. 223) § 7 otrzymuje brzmienie: 

,.-) 7. 1. Podatnik, który przystąpił w ciągu roku 
do ro iniczej spółdzielni produkcyjnej przestaje być po
djatn ikiem od dnia l stycznia tego roku z tych gruntów, 
kl t6re zostały wniesione do spółdzielni i z których plony 
zpbra. ne zos t ały zespołowo. W przypadku d?konania wy-
1iaru za ten rok organ finansowy obowiązany jest uchy
lIć z urzędu cały wymiar podatku i odpisać go podatni
kIowi w trybie określonym w przepisach o zobowJąza-

]

liaCh poda tkowych , • 

2. W przypadku gdy podatnik dokonał indywid!1al
ych żniw z części gruntów _wnlesionych do spółdz.elni 

w pierwszym roku po wstąpieniu do spółdzielni lub -jrl żel i wstąpił w jesieni po zasiewach ozimych - VI na
s ępnym roku po wstąpieni u, wówczas płaci pod"atck za 

ilny rok według stawki podatkowej, przypadającej od 
odstawy o:'o",,. ·"kowania ustalonej z gruntów, z których 
okonał indywid~alnych żniw. 

3. W przypadku gdy podatnik będący czlon luent 
spółdzielni poza działką przyzagrodową upraw ia i doko
nuje zb iorów indywidualnie z nie wniesionych do sp6ł

dzielni gruntów własnych lub objętych wspólną go,;po
darką gruntów członka rodziny wskutek tego, że g run

tów tych nie mógł włączyć do spółdzielni z uwagi nd ich 
położenie w innej gromadzie, wówczas placi podatek we
dług stawki podatkowej, przypadającej od pods tawy 
.opodatkowania ustalone j z gruntów nie wniesionych do 
spółdzielni i uży tkowan,ych indywidualnie (bez włączenia 
działki przyzagrodowej). 

4. W przypadku gdy podatnik będący członkiem 
spółdzielni poza działką przyzagrodową uprawia i doko
nuje zbiorów indywidualnie z części gruntów własnych 
n ie wniesionych do spółdzielni bądż gruntów członka ro
dziny obj ętych przed wstąpieniem do spółd.?:ie lni wspól
n ą gospodarką, wówczas z tych gruntów płaci za dany 
IQk podatek według stawki od podstawy opodatkowania 
ustalonej łącznie z gruntów włączonych do spółd?:ielni 

uprawianych indywidualnie ". 

§ 2, Rozporządzenie wchodzi w życie z c1.'1ism ogło
szenia z mocą od dnia l stycznia 1953 r, 

Minj~ter Finansów: w z. J. Kole 


