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DEKRET 

z dnia 18 kwietnia 1955 r. 

o Centralnym Urzędzie Naftowym. 

'-Art. 1. Tworzy ,się Centralny Urząd Naftowy podle
gły Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 2. 1. Do Centralnego Urzędu 'NaJtowego nale
żą sprawy poszukiwania i wydobywania ropy naftowej 
i gazu ziemnego, przetwón;twa tych kopalin oraZ rozdziel
nictwa surowców i ''produkt<?Vl -pochodny~h. 

2, W szczególności do Centralnego Ur.zędu Naftowe
go należą następujące ,gprav)'y dotyczące ropy naftov,ej 
gazu ziemnego: \ 

1) eks'PloatacJi złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, . 
2) przeróbki i uszlachetniania tych kopalin, 

3) prac geologicznych w gra<ni·cach określonych przepi
sami o paflstwowej służbie geologicznej, 

4} rozdzielnictwa _surowców, półfabryk~tów i wyrobów 
'gotowych, ' 

5) produkcji maszyn i urządzeń dla robót poszukiwaw-
czych i ek9ploątacyjńych, 

. 6) inwel'tycji i budownictwa g{)rniczege, 

7) postępu technicznego oniz prac naukowo;badawczych, 

8) kadr; zatrudnienia i szkoleni.a ;awodowego. 

Art. 3. Sprawy określone wart. 2 wyłącza się z za
kresu działania Ministra Górnictwa. 

Art. 4. 1. Na cz.ele Centralnego Urzędu Naftowego 
Btoi Prezes . 

.. f, Prezesa i wiceprezesów' Centralnego Urzędu Naf- " 
towegopowo~je i odwołuje Prezes Rady Mipistrów . 

Art. 5. Prezes Rady .Ministrów może przekazać Pre- . 
zesowi Centralnego Urzędu NaftoWeg:) wykonywanie 
uprawnień ministra VI stosunku do przedsiębiorstw i iri- ' , 
stytutów podległych Centralnemu Urzędowi Naftowemu. 

Art 6. Prezes Centralnego Urzędu Naftowego wyko
nuje uprawnienia zastrzeżone w prawie ' górniczym wła
ściwoś~j ministrów. a dotyczące: .. 

1) wydawania zezwoleń na wydobywanie ropy naftowej 
i gazu ziemnego przez spółdzielnie i osoby me będą
ce wykonawcami narodowych planów gospodar
czych, 

2) tworzenia abszarów gómkzych złóż r<;><py naftovl ej i 
gazu ziemnego, 

3) ustalania .sposobu i terminu .sporządzania i uzupełniaJ · 
nia mierniczych planów robót górniczych oraz skła~ 
dania ich okręgowym urzędom górrri:czym . 

Art. 7. Pracownicy Ministef'stwa Górnictwa, -za
trudnieni przy załatwianiu spraw określonych wart. 2, ' 
przechodzą do pracy w Centralnym UIZęd~e Naftowym,: 

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

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 
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DEKRET 

z dnia 18 kwietnia 1955 T. 

o 'uwłaszczeniu i o uregulowauiu innych spraw, związanych z . reformą rolną i osadnictwem rolnym. 

RQzdział 1. 

Uwłaszczenie , dzierżawców. 

Art. 1. Nieruchomości państwowe użytkowane przez 
rolników na podstawie ' umów dzierżawy co najmniej 
przez trzy lata przed dniem wejścia w życie dekretu na
daje się tym IOlnikom lub .ich następcom prawnym na ich 
wniosek na własność, jeżeli gospodarują na tych nieru
chomościach. 

Art. 2. Nie podlegają nadaniu resztówki pozostałe 
po przeprowadzeniu reformy rolnej, Prezydium woje
wódzkiej rady narodowej może jednak zezwolić na na
danie na wła:sność resztówki lub jej części, jeżeli uzna ją 
za zbędną d-la gospoda.ki uspołecznionej. 

Art. 3. 1. Nieruchomoścl nadaje się na własność za 
ce.nę szacunkową, od której odlicza się 1/20 część za każ
dy rok dzieriawy przed dniell1 1 stycznia 1945 r. oraz su

,mę czynszu dzierżawnego wpłaconą po dniu 1 s tycznia 
1945r. ,na rzecz Państwowego FundU:s.zu Ziemi. 

. f 

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednie za'$t-o.sowanie 
do dzierżawców wymienionych wart. 1, którym nieni- . 
chomości dzierżawione nadano już na podstawie przepi- ' 
sów o przeprowadzeniu reformy rolnej bądź o ustroju roł- . 
nym i osadnictwie. - - ,'-n'" 

Art. 4. 1, O nadaniu nieruchomości na własność i ó 
ustaleniu ceny nabycia orzeka prezydium powiatowej ra
dy narodowej. 

2. Postępowanie prowadzi się na kOlSzt Państwa. 

R o zd ' z i a ł 2, 

Uwłaszczenie posiadaczy . nieruchomości ' z innycIl 
tytułów. 

Art. 5. 1. Rolników gospodarujących na nierucho
mościach państ\vowych uznaje się za właścicieli tych nIe_ 
ruchomości, jeżeli oni lub ich poprzednicy prawni uzy
śkali posiadanie tych nieruchomości na podstawie: 

1) umowy zawartej przed dniem 13 września 1,944 f., Ił 

na , Ziemiach Od,zyskanpl"';-- przed dniem.,g .-maja 
1945 r'f z zamiarem-nabycia '.na własność lub 

o,,' • 


