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ROZPORZĄ:DZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 26 kwietnia 1954 r. 

w sprawie zasad ustalania należności i ich spłaty za odstąpione przez Palls two niemchomości nieiOlnicl.e, 
przekazane nabywcom przez b. związl\ i sarl1orz'lclu terylorialnego, a których cena nabyda nie 

została w całości uiszcztma. 

Na podstawie art. 15 ust. 3 dekretu z dnia 10 \,Irudnia 
1952 r. o odstępowani~ przez Państwo nieruchomego mie
nia nierolniczego na cele mieszkanio'we oraz na cele 
budownictwa indywidualnych d0mów jednorodzinnych 
(Dz. U. Nr 49, poz. 326) zarządza się, co naslępuje: 

§ 1. Ustalenie należności i sposób ich spłaty za nie
ruchomości nierolnicze, stanowiące własność Pallstwa, 
odstąpione nabywcom przez b. związki samor.ządu tery
torialnego na podstawie uchwał o sprzedaży lub zamia
n ie, zapadłych przed wejściem w życie dekretu z dnia 
10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nieru
chomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz 
na cele budownictwa indywidualnych domów jednoro
dl,innych (Dz. U. Nr 49, poz. 326). jeżeli wymienione n ;e
ruchomości zostały oddane we władanie nabywców, a 
cena nabycia tego mienia nie została w \całośc i uiszczo
n a, nas tępuje na podstawie przepisów niniejszego roz
porządzenia . 

§ 2. 1. Ustalenia wiuto,tc i wymienionego w § 1 
mienia nierolniczego dokonuje prezydium powiatowej 
rady narodowej (rudy narodowej miasta stanowi ącego 

p owia t, dzielnicowej rady narOdowej m. st. Warszuwy 
i m. Łodzi) na podstawie opin i,i powołanych przez siebie 
rzeczoznawców oraz przy zastosowaniu norm szacunko
w ych obowiązujących przy n abywaniu i przekazywan iu 
nieruchomości niezbędnych dla reai izacji narodowych 
planów gospodarczych. 

2. Podstawą ustal ania wartośc i jest opis nierucho
mości i ustalenia zawarte w akcie przekazania lub w 
materiałach dołączonych do uchwały, na podstawie któ
rej nastąpiło odstąpienie nieruchomości nabywcy przez 
b. związek samorządu terytorialnego. 

3. W braku opisu nieruchomości lub ustaleń, wy
mienionych w ust. 2, podstawą oceny są dane ustalone 
w trybie postępowania administracyjnego na podstawie 

opinii rzeczoznawców powołanych przez prezydiam rady 
narodowej. 

§ 3. W przypadku zamiany wartość nieruchomości 
stanowiącej własność nabywcy ustala się w sposób okre
ślony w § 2, o ile cena tej nieruchomości i warunki jej 
przejęcia nie zostały zawarte w uchwale b. związk u sa
morządu terytorialnego. 

§ 4. Wysokość pozostałej do uiszczenia części ceny 
nabycia lub nie dopłaconej różnicy wartości przy zamia
n ie ustala się w sposób nastepujący: 

1) ustala s ię sumy wpłacone na poczet ok reślonej w 
akcie przekaza.nia lub w uchwale ceny nabycia" a w 
przypadku zamiany - sumy uiszczonej dopłaty; 

2) usta la się stosunek pIOcentowy nie zćlJplaconej części 
ceay do całośc i ceny nabycia lub sumy dopłaty w 
przyp'adk u zamiany; , 

3) na podstawie tak ustalonego procentu i szacunku 
zbywanej nieruchomości określa się ostatecznie ' su
mę należności. 

§ 5. 1. Na wniosek zainteresowanego prezydium 
wojev'iód;zkiej rad y narodowej (Rady Narodowej w m. st. 
Warszawie i w m. Łodzi) może, rozłożyć resz te n a leżno

ści za n c:.. by te mienie na raty nie niższe od 15ÓO zł łącz
nie w ciągu roku i na okres nie dłużs zy niż dzjesi~ć lat. 
Nie zapłacona część należnośc i ulega opoce:lt:Jwiln iu w 
wysokości 2c/o w stosu nku rocwym od dnia ostale':zIlego 
ustalenia należności (§ 2 ust. 1). 

2. Oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, nie 
pobiera się cd osób, których g łówną pod stawą utrzyma
nia jest stosunek" pracy najemnej lub zaopahzenie bądż 
renta z funduszów publicznych, a z.amieszkali z nimi 
członkowie rodziny nie są podatnikami podatku obroto
wego. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z d,niem ogło
szenia. 

Minister Gospodarki Komunalnej: F. Baranowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA , GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 26 kwietnia 1954 r. 

w sprawie odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów w przypadku rozwiązanIa przez nabywcę, lub 
u:!ytkownika umowy dotyczącej państwowego mienia nierolnkzego. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 dekretu z dn ia 10 grudnia 
1952 r: o odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mie
nia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele bu
downictwa indywidualnych domów jednorodzinnych 
(Dz. U. Nr 49, poz. 326) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliz
szego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 10 
grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nierucho
mego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz 
na cele budownictwa indywidualnych domów jednoro
dzinnych (Dz. U. Nr 49, pOl. 326). 

§ 2. Przewidziane wart. 12 ust. 1 i 2 ,od.szkodowa
nie stanowi równowartość nakładów poczynionych przez 
nabywcę, nie przekraczaj ącą wysokości wzrostu wartości 
majątku, po potrąceniu uzyskanych z niego uochodów. 

§ 3. Przez wzrost wartości majątku nd!eży rozumieć 
różnicę między wartości ą techniczną budynku przed jego 
gmntowną naprawą, remontem kapitalnym, renowacj ą 

lub ulepszeniem a wartością techniczną budynku w chwi-
11 szacunku, w odniesieniu do terenu nie zabudowanego 
- wartość zaprov.radzenia kultury ogroct\1iczej lub sa- _ 
downiczej albo jej ulepszenie przez urządzenie inspek-



--
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tów, d.oprowadzenie wody, posadzenie drzew i k rzewów 
ozdobnych i owoco\'iych oraz ' wzniesienie ogrodzen ia. 

§ 4. W p rzypadku gdy wymienion.e wart. 12 ust. 2 
n ak"ady polegają na postawieniu hudynl~u, określenie 

wzrostu wartośc i maj ątku oprzeć należy na u staleniu 
wartości tech nicznej b udynku w dniu, oszaco'\'dnia. 

§ 5. Wysokość kwo ty podlegającej VI my31 art. 12 
ust. 1 zwroto'wi u staia prezydium pow ia~owej~ady na
rodowej (rady narodowej miasta stanowiącego pow' jat, 
dzielnicowej ra:J.y narociowej m. 5t. Vlarszawy i m. Ło
dzi), na te.renie której nieruchomość się znajduje. 

§ 6. Wysokość wymienionej w § 5 kwoty obejmuje 
zwrot wpłaconej z tytułu zawarcia umowy sumy oraz 
przewidziane w § 2 odszkodowanie z ty tułu poniesio-
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nych nakłRdów, po potrąceniu równowartości czynszu 
za ok res fak tycznego użytkowania przez posiadacza ca
łości lub czGś ci nieruchomości, nie przekraczający 5 lat, 
o bliczonego na podstawie przepisów dekretu o najmie 
lokali. ' 

§ 7. Wysoko'ść poczynionych nakładów" o których 
mowa w § 2, u stala prezydium rady narodowej (§ 5) na 
podstawie opinii pcwołanych przez siebie rzeczoznaw
ców OTaz przy zastosowaniu norm szacunkowych obo
wiązuj 'icych przy nabywaniu i przekazywaniu nierucho
mości niezbtidnych dla realizacji Harodowyćh planów go
spodarczych. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Gospodarki Komunalnej: F. Baranowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 26 kwietnia 1954 r. 

w . sprawie zasad, warunków 1 trybu odstępowania nieruchomego mienia nierolniczego na cele mie<;z:>'anlowe 
oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych. 

Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. 
o od.stępowaniu przez Pailstwo n ieruchomego mienia 
nieroilliczego na cele mieszkanio'we oraz na cele budow
nictwa indywidualnych domów jednorod"innyc'h (Dz. U. 
Nr 49, poz. 326) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliż
szego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 
10 grudnia 1952 r. o odstE;powaniu przez Pań~tYłm nieru
chornego mienia nierolnicz2]0 na cele mieszk:U1iowe oraz 
na ceie budownictwa indywidualnych domów jednoro
dzinnych (Dz. U. Nr 49. poz. 326). 

§ 2. 1. ' Odstąpienie jednorodzinnego domu miesz
kalnego z zę.oudow;lniami i terenami wymienionymi w 
art. 2 usL l pkt 1 następuj e w zasadzie w drodze dzier
żawy na okres nie krótszy od dwud;1. iestu pięciu lal. 

2. W wyj ątkowych przypadkach odstąpienie może 
nastąp.ić w drodze sprzedaży budynków z j ~dnoGzesnym 

odpłatnym u.stanowieniem użytkowania jako prawa wie
czystego na gruncie, na którym budynki się znajdują. 

§ 3. Odstąpien:e działki ziemi wymienionej wart. 2 
ust. 1 pkt 2 następuje w drod.ze ustanowienia ' odpłatnego 
użytkowania jako prawa wieczystego z zastrzeżeIllem 
w umowie przeznaczenia dz j'ałki pod budow~ domu jed
norodzinnego na warunkach ustalonych dla indywidual
nego budownictwa mieszkaniowego. 

§ 4. Prawo ubiegania się o odstąpienie mienia w 
drodze spned"ży (§ 2 ust. 2) przysługuje przede wszyst
kim osobom wymienionym wart. 5. 

§ 5. Przy ustano','lieniu użytkowania jak o prawa 
wieczystego na gruncie budynki wybudo-'v'l ane na tym 
gruncie są własności ą budującego. Prawo do użytk'Jwa
nia dzjałki ziemi jes t n ierozdzieiaie związa:le z wiasno
ścią budynku. 

§ 6. 1. Dzierżawca domu jednorodzinnego obo
wiązany jest do utrzymywania go w stanie zdatnym d.o 
użytku przez dokonywanie wszell:;ch koniecznych re
montów i nap raw, nie wyłączając remontów kapitn lnych. 

2. DZ,ierlawcy domu j ednorodzinnea::; , a po j ego 
śmierci czł.on:com jego rodziny, zamieszk<ilY:i1 z n im, 
przysługuje p iei'W.3Z211stwo w uZy5kaniu dalszej dz i e~ża
wy, o ile dzierżawione budynki utrzymywane są w stanie 

zdatnym do użytku, a działka gruntu przydomowa - w 
stanie kultury. 

§ 7. Zglaszanie wniosków o odstąpienie mienia 
nierolniczego odbywa się na podstawie ogłoszonych 

przez prezydia powiatowych rad narodowych (rad na
rodowych miast stanowiących powiaty, dzielnicowych 
rad narodowych m. st. WflTszawy i m. Łodzi). na terenie 
których znajduje się odstępowane mienie, wykazów do
mów jednorodzinnych oraz działek przeznaczonych do 
odstąpienia. 

§ 8. 1. Sporządzanie wykazów, wymienionych w 
§ 7, odbyv .. a się w ramach planów półrocznych w opar
ciu o plany zagospodarowania przestrzennego lub w 
oparciu o założenia projektowe do tych planów. 

2. W przypadku braku odpowiednich terenów za
interesowane prezydia rad narodowych mogą wystąpić 
w trybie dekre tu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu 
i p.rzekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realiza
cji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. ' 
Nr 4, poz. 31 ) o przekazanie im nieruchomości wchodzą
cych w sklad Państwowego Funduszu Ziemi innych 
nieruchomości państwowych. 

§ 9. Obwieszczenia zawierające wykazy mienia 
nierolniczego przeznaczonego do odstąpienia powinny 
zawierać: 

1) miejsce położenia i krótki opis budynków oraz dział
ki gruntu; 

2) dane, czy dom jest wolny, czy też zamieszkały; 
3) warunki ods t ąpienia (sprzedaży lub dzierżawy); 

, 4) informacje o uprawnieniach właścicie li działek nia 
zabudowanych lub zabudowanych bez zezwolenia 
władz - dG ubiegania się o odstąp i enie i:n mienia 
wymienione90 w wykazie w zamian za odstąpienie 
na rzecz Państwa ty ch działek; 

5) informacje o pierwszeństwie osób mogących ubiegać 
, się o od stąpienie oraz wymicilienie katego rii osó b. 
którym wydzi er:i:awienie lub sprzedaż jest n iedo
zwolona ; 

6) termin sktadania wniosków. 

§ 10. Termin do składania wniosków (§ 7) nie może 
być krótszy od sześciu tygodni, -licząc od d aty ob~jesz
czellia. 


