
Poz.: 
I 

.j 

DZIENNIK lTST AvV 
POLSKIEJ RZE'CZYPOSPOLITEJ LUDOW EJ 

Warszawa, dnia II grudn ia 1953 r. Nr 50 

244 - z dnia 
245 - z dnia 

DEKRETY: 

grudnia 1953 r. o obowiqzkowych dos ta wach zw ierzą t rzeżnych 
gruCln ia 1953 r. o obowiązkowych dosta wach mleka 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTROW: 

, 

246 - z dnia 28 listopada 1953 r. zmien i a j ące rozporzą dzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia 

371 
373 

pracowników państwowego przedsię biors twa "Polsk a Po e .ta, T eleg raf i T e lefon" . 375 
247 - z dnia 28 listopada 1953 r. zmieniające rozporzą dzenie z dnia 13 października 1951 r. w sprawie uposa-

żenia niektórych kategorii pracownik ów państwowego prze dsiębiorstwa "Polska Poczta, T elegraf i 1 e-
!clon" . . .. ' 316 

248 - z dnia l grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowy ch dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne go-
spodars tw a ro lne .. .. 376 

249 - z dn ia l g ru dnia 1953 r. w sprawie obowiqzkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie pro
duk cyjn e i ich czionków o raz przez gospoda rstwa rolne należące do ins tytuc ji palls tWGw y ch. spółdzie l-
czy ch i społecznych i nie włączone do p aIlstwowych g ospodarstw rolnych, . podległych Minis trowi 

. Palls twowy ch Gospodars:w Rolnych . . . . . . . . ' . ' . 383 
' 250 - z dn ia l grudnia 1953 r. w sprawie 'obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa 

rofn e i mlecza rskie .. 386 
251 - z dnia l grudnia 1953 r. w spraw·ie obowiązkowy ch dostaw mleka prze z spółdzielni e produkcyjne i ich 

człon ków oraz przez gospodarstw'a rolne , na leżą ce do instytuc ji państwowy ch, spółdzielczych i społecz
n y ch i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowyc.h Go-
spodarstw Rolnych ., 391 

ROZPORZĄDZENIA: 

252 - Preze sa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1953 r. Vi sprawie zmiany granic miasta i gminy Trze mesz-
no , w powiecie l; lOgile ilskim, WOjewództwie by dgoskim .. 

253 - Preze sa Rady Min is trów z dn.ia 25 listopa da 1953 r. w sprawie zmiany granic gmin Łon iów: i O s iek w po-
w iecie sandomie rskim, województwie kieleckim . . 

254 - M inist ra Finansów z dnia 31 października 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dn ia 19 czerwca 1953 r. 
w sprawie zawie szen ia na rok 1953 dla niektóry ch grup poda tników mocy prze pisów de kre tu o p odat

. ku gruntowym w prL.edmiocie opoda tkowania przychodów z dział~w specja lnych oraz innych ź róo.el 

244 

DEKRET 

z dnia l grudnia 1953 r. 
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celu Rozdział 1. 

zabezpieczenia trwałego i równom iernego zaop a
trzenia ludnośCi miast w mięso i prze twQry mięs
ne, 

pop.'.e rania dalszego rozwoju produkcj i hodowla
n e j , stanowiącej jedno z głównych źródeł do
chodów gospodarstw chłopów małorolnych i śred
n iorolnych, 

zC'.pewnie nia sprawiedliwego ustalenia obowiąz
ków w obe c pallstwa, 

umoż l iwieni a takiego ustalenia dostaw zwierząt 
rzeźnych, które by - uwzględn i ało możliwośc i i 
zw yczaje gospodarstw i oddziały,,:ało na plan o we 
i ~ównomi erne n asilen ie produkc ii h odowlane j, 

stanowi 'si ę, co następuje: • 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. G ospodarstw a rolne obowiązane są do do
staw zwierząt rzeźnych według zasad określonych w de-
krecie . . 

Art. 2. Obowiązkiem dostaw zwierząt rzeźnych obj ę
te są : 

1) indyw idua.lne gospodarstw a rolne , 
2) dz iałk i przy zagrod o we członków spółdziei ni produ k

cyjnych, 
3) spółdzieln ie produkcyj ne , 
4) państwov.r e gospodarstwa rolne, podległe Minis trowi ' 

Państwowych G ospo dars tw Roj n ych, 
5) p ozos tale gospoda rStw a ro lne, należące d o insty tucji 

pańs twowych, spółdzielczych i _ społecznych. 
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,Art. ' 3. Rada Ministrów ustala na każdy rok pa.il
slwowy plan obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych." 

Art. 4. W ramach państwowego planu Min ister Sku
pu planuje, organizuje i nadzoruje wykonanie obowiązko
wych dostaw zwierząt rzeźnych. 

R o z d z i a ł . 2. 

Obowiązek dostaw z.wierziłt rze:inych. 

Art. 5. I. Obowiązek dostaw zwierząt rze:.'nyth 
ciąży na osobach fizycznych i p rawnych, będqcych wła
ścicielami lub posiadaczami ' gospodarstw rolnych, oraz 
na masach spadkowych, w sk.ład k tó rych wchod.--:ą go
spodarstwa rolne. 

2. Jeżeli na gospodarstwie rolnym zostało u stano
wione prawo użytkow ania lub też gospodarstwo oddane 
jest w dzierż.awę, obowiązek dostaw ciąży na użytkowni
ku lub dzierżawcy. 

Arf. 6. 1. Za gospodarstwo rolne uważa się takie 
gosp.odarstwo. którego ogólny obszar gruntów polożon ych 

w jednym powiecie stanowi własność albo jest w posia
daniu. użytkowaniu lub dzierżawie : 

l) jednej osoby fizycznej lub prawnej bąd ż 
2) dwóch lu b więcej osób fizycznych lub prawnych, 

które prowadzą na nich wspólną gospodarkę . 

2. Za wspólną gospodarkę U\'łaża się gospodarkę 

rolną, której sposób ' prowadzenia w skazuj e na to, że sta
nowi ona jedną całość gospodarczą. w szczególności 

wskutek dokony,,;an i.a wspólnych zbiorów oraz zaspoka
jania_ wspólnych potrzeb z przy~hodów os iągniętych 

z gospodarstwa jako całości. 

Art. 7. 1. Obowiązek dos taw zwierząt rzeźnych roze 
poczyna s ię z początkiem roku, w ktory;n nas tąp iło obj ę 

cie w posiadan ie gospodarstwa rolnego lub ustały oko
l iczności faktyczne, uzasad" i. ające zwoln ieńie od obo
wiązku dostaw. Obowi ązek dostaw nie powstaje, j eżeli 

spełnił go poprzedni' posiadacz. 

2. Obo~iązek dostaw koilCZy się z upływem roku, 
w ciągu którego ustało posiadanie gospodarstwa rolnego 
lub powstały okol icznośc i faktyczne, uzasadniające zwol
nienie od obowiązku' dostaw. 

Art. 8. 1. Podstawą ustalania wysokości obowiąz

k owych dostaw zwie rząt rzeżnych jest ob s-zar użytków 

rolnych, wyrażony w hekta rach fizycznych. 

2. Użytkami rolnymi w rozumieniu niniej szego de-
kretu są : 

l) grun ty orne, 
2) łąk i, 

3) pas twiska, z wyjątkiem gromad,zkic h, 
4) ogrody i sady. 

Art. 9. Wysokość obowiązkowych dost,aw, przypa
dającą z jednego hektara użytkó",-: rolnych w poszczeg ól
nych powiatach (normy). ustala się w kilogramach żywej 
wagi trzody chlewnej mięsno-słoninowej . 

Art. 10. Rada Ministrów określa w drodze rozpo
rządzen ia: 

1) normy oraz zasady obliczania obowiązkowych dos taw 
zwiErząt rzeżnych z gospodarstw rolnych, 

2) zasady ustalania terminów obowiązkowy ch dostaw 
zwierząt rzeźnych, 

3} właściwość organów oraz tryb posh;powania w spra
wach .obow iązkowych dos taw zwierzą t rzeźnych . 

. 
Art. U. \Vysokość obowiązkow)'ch dostaw . zwierząt 

rzeźnych przez pilłlstwowe gospodarstwa rolne, podległe 
Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, o!{reśla ' 
się zgodnie z planem gospodarczym Ministerslwa Pań

stwowych Gospodarstw Rolnych. 

Art. ł2. Od obowiązku dostaw zwieIZąt rzeźny ch 

zwolnione są gospodarstwa rolne: · 'v i ' , " 

I) o obszarze użytków .rolnych nie przekraczającym 
I ha, 

. 2) o obszarze użytków rolnych nie przekra.czającym 

2 ha, 
jeżeli: 

a) posiadacz gospodarstwa ma . po 'yżej 60 lali w 
gospodarstw ie nie ma członków rodziny w wieku 
ponad 14 lat. zdolnych do pracy, 

b) posiadacz gospodarstwa albo członek jego rouzi
ny pracujący w tym gospodarstwie odbywa za
sadniczą służbę wojskową i w gospodarstwie nie 
ma, . op rócz jednej osoby. członków rodziny w 
wieku ponad 14 lat, zdolnych do pracy. 

c) posiadacz gospodarstwa ma nil utrzymaniu pięcio 

ro lub więcej dzieci poniżej 14 lat, 
3) należące do tuczarń okręgowych zakładów tuczu 

przemysłowego , d.o oddziałów zaopatrzenia robotni
czego , szpitali, sanatoriów, szkół pallstwowych o raz 
zakładów opiekUllczych i wychowawczych. 

Art. 13. 1. Odłog i i inne nie zagospodarowane użyt
ki rolqe , przydzielone do zagospodarowania ińdywidual

nym gospodarstwom rolnym, zwolnione są od obowiązku 
dostaw zwierząt rzeźnych na okres pie rwszych trzech lat 
użytkowania. 

2. Odlogi i inne nie zagospodarowane użytk i rolne, . 
przekazane do użytkowania spółdzielmom produkcyjnym, 
zwolnione są od obowiązku dostaw zwierz ąt rzeźnych na 
okres pierwszych trzech lat użytkowania. 

Art. 14. Gospodarstwoul, których grunty orne, łąk i 
lub pastwiska V i VI k lasy s tanowią co najmniej 30°/0 
ogólnego ·obszaru uży tków rolnych, obniża się wysokość 

obowi<jzkowych dosta\V, przypadujących z gruntów V 
i VI klilsy: 

l) 020"10 - o ile grunty o: ne. ł ąki lub pastwiska V i VI 
klasy stanowią od 30 do 40°/0 ogolIlego obszaru 
użytków rolnych, 

2) o 30% - o ile grunty orne, łąki , lub puS.lwiska V 
i VI klasy stanow i ą powyżej 40 do 500/0 ogólnego 
obszaru użytków ro ln ych, 

3) o 40% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska :V 
iVI klasy stanowią pow:)'że j 50010 ogólnego obszaru 
użytków rolnych, 
Art. 15. Gospodarstwo może być częściowo lub ca ł

kowicie zwolnione od obowiązku dostaw zwierząt rzeź

nych , jeżeli na skutek nadzwyczajnych okolicznośc i jego 
zdolność pT0dukcyjna została w takim stopniu zmniejszo-

, na, że zobowiązany nie może wykonać obowiązku do
staw. 

Art. 16 . . Upowai.n ia się Radę Ministrów do ud.ziel a
nia w drod ze rozporządzenia zwolnień od obowiązku do
staw zwierząt rzeżnych lub przyznawania obniżell w gra
nicach do 50% w poszczególnych latach dla wszys tkich 
lub n iektórych grup gospodars tw rolnych w całym pań
stwie lub na poszczególnych j ego obszarach. 

Art. 17. Rada Ministrów o,kreśla w drodze rozpo
rządzenia szczegółowe zasady oraz tryb . częścioweg"o lu b 
całkowitego zwoln ienia od obowi ązku dostuw :tt,; ierz ą t 
rzeźnych i prz l'zna\van ia obniżeń. 
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Ąrt • . 18. Rada Ministrów określa w drodze rozpo~ 

rzą zenia: 
1) zasady wykonywania dQstaw obowią;kowych w po

szczególnych 'rodzajach zwierząt rzeżnych, " . 
2) zasady przeliczania poszczegqlnych rodzajów ' i klas 

zwierząt rżeźnych ną trzodę chlewną (zamienniki), 
3) artykuły rolne, jakie mogą być przy.jmowane zamiast 

trzody chlewne}, oraz normy zamiany. " ," 
4) zasa.d.y zaliczania zwierząt hodowlanych i użytko-. 

I 
wych na poczet obowiązkowych ,dostaw zwierząt r zeż
nych, , 

5) zwierzęta rzeżne, które z uwagi na ich stan i wag.ę 

nie mogą być przyjmowane na poczet dostaw obo
, ",iązkowych, 

6) zasady wykonywania łącznej dostawy przez kilku 
I zobowiązanych, 

7~ zasady tworzenia funduszu nagród 'na cele premio
wania akcji obowiązkowych dostaw zwierząt rzeż

nychi przyznawania nagród. 
I Art. 19. Gospodarstwa rolne obowiązane są do wy

konania obowiązkowych dostaw zwierząt rzeżnych w 
ok~'esie od dnia l stycznia do dnia 30 listopada danego 
roku. . I Art. 20. Zobowiąz~ny pqwinien dostarczyć zwierzę
ta rzeżne na koszt własny do punktu skupu. 

Art. 21. 1. Za zwierzęta rzeżne, dostarczone w ra
m~ch dostaw obowiązkowych, wypłaca się dostawcy na
leżność w go tów ce, obliczoną według cen ustalonych dla 
ddstaw obowiązkowych. I 2. Za trzodę chlewną, dostarczoną w ramach dostaw 
otiowiązkowych w ustalonych terminach, przysługuje pre
m a gotówkowa; wysokość premii w stosunku procento

, w jYin do obowiązuj ącej ceny określa Rada Ministrów. 
Art. 22. yv razie niewykonania obowiązku dostaw 

zwierząt rzeżnych w ustalonym termin~e nie wykonana 
c~ęść dostawy może być podwyższona w granicach do 

1/0/0. 
Art. 23. Nie wykonane dostawy obowiązkowe zwie-

r~ąt rzeżnych podlegają przymusowemu ściągnięciu w 
trybie przewidziarw m w przepisach o postępowaniu przy
musowv-rn w administracji. 

R oz d z i a ł 3. 

Przepisy karne. 

Art. 24. 1. Kto nie wykonywa ciążącego na nim obo
wiązku , dostaw zwierząt rzeżnych 

- podlega karze grzyway do 3.000 zł. 

. 2. ' O'rzekarii~ następuje w trybie postępowania kar~ 
no-adm inistracyjnego. 

3. Kierownik państwowego .gospodarstwa rolnego, 
podległego ' Ministrowi Państwowych .' Gospodarstw Rol
nych, dopuszczający się wykroczenia, 'o .którym. mowa .. , 
w ust. l, 

- podlega k-Hze ~'pie;iężnej do . LDOO zł, 
a o i~ czyn jego zawiera znamiona przestępstwa, okre
ślonego w art 25 '~ pódlega karże' w tynt arty kule prze
widzianej. 

4. Karę pieniężną (ust. 3) nakłada wojewódzki pe~-: 

nomocnik Ministerstwa Skupu. 

5 . Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem 
Państwowych Gospodarstw Rolnych określi tryb postę
powan,ia przy nakładaniu kary pieniężnej (ust. 3) . " 

Art. 25. Kto złośliwie uchyla się od wykona'1ia 
obowiązku dostaw zwierząt rzeżnych, utrudnia lub uda
remnia ' wykonanie tego obowiązku przez inne osoby. 
albo publicznie nawołuje do uchylania się od tego obo
wiązku 

- podlega karze więzienia do lat trzech lub aresztu. 

R o z d z i a ł 4. 

Przepisy końcowe. 

Art. 26. 1. Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 
1952 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych 
(Dz. U. Nr 8, poz. 46, Nr 29, poz. 195 i Nr 48, poz. 318). 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują 
moc do czasu wydania nowych na podstawie niniejszego 
dekretu, o ile nie są z nim sprzeczne. 

Art. 27. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady MinistrQ,w, Ministrowi Skupu i innym zaintereso
wanym ministrom . 

Art. 28. Dekret wchodzi w życie z dniem 
1954 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
, - Sekretarz Rady Pa,ństwa: M. Rybicki 

stycznia 
• 
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DEKRET 
• 

z dnia 1 grudnia 1953 r. 

o obowiązkowych dostawach mleka. 

W celu 

za bezpieczenia stałego i równomiernego zaopa
trzenia ludności miast w mleko i jego przetwory, 

./ stworzenia korzystnych warunków zbytu produk
cji mle k a po stałych i opłacalnyth cenach. 

popier"n ia dalszego rozwoju' hodoVf li bydła roga
te go w gospodarstwach małorolnych i ~redniorol
nych chłopów, 

sprawiedliwego ustale nia dos taw mleka. oddziały

wującego na p lanowe równomiern e nasilenie 
prod ukcji, 

stanOWI si ę" co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art: '1. Gospodarstwa rolne oraz mleczarskie w mia
stach obowiązane są do dostaw mleka według zasad okre
ślon ych w dekrecie. 

Art. 2. Obowiązkiem dostaw mleka objęte są: 

1) indywidualne gospodarstwa rolne, 
2) ind.ywidualne gospodarstwa mleczarskie w miastach, 
3) działki przyzagrodowe członków spółdzielni produk

cyjnych, 
4) . spółdzielnie produkcyjne, 


