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DEKRET
z dnia 18 kwietnia 1955 r.
'::'

~-

o Centralnym

.~ ~

gły

..

'-Art. 1. Tworzy ,się Centralny
Prezesowi Rady Ministrów.

Urząd

Urzędzie

·t

towegopowo~je

..

odwołuje

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.

2, W szczególności do Centralnego Ur.zędu Naftowego 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·c ach określonych przepisami o paflstwowej służbie geologicznej,
4} rozdzielnictwa _
s urowców, półfabryk~tów i wyrobów
'gotowych,
'
5) produkcji maszyn i urządzeń dla robót poszukiwawczych i ek9ploątacyjńych,
. 6) inwel'tycji i budownictwa g{)rniczege,
7) postępu technicznego oniz prac naukowo;badawczych,
8) kadr; zatrudnienia i szkoleni.a ;awodowego.

Art 6. Prezes Centralnego Urzędu Naftowego wykonuje 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 gospodarczych,
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. 4. 1. Na cz.ele Centralnego
Btoi Prezes .

~

i

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

Art. 3. Sprawy określone wart. 2
kresu działania Ministra Górnictwa.

,-

Urzędu Naf- "
Prezes Rady Mipistrów .

.. f, Prezesa i wiceprezesów' Centralnego

Naftowy podle-

żą

\i::_

Naftowym.

wyłącza się

Urzędu

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

z za-

Naftowego

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
o

'uwłaszczeniu

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

RQzdział

1.

-~

,.

r·,

Uwłaszczenie , dzierżawców.

,.

"

T.

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

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednie za'$t-o.s owanie
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 rady narodowej.
2. Postępowanie prowadzi się na kOlSzt Państwa.

chomościach.

Art. 2. Nie podlegają nadaniu resztówki pozostałe
po przeprowadzeniu reformy rolnej, Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może jednak zezwolić na nadanie na wła:sność resztówki lub jej części, jeżeli uzna ją
za zbędną d-la gospoda.ki uspołecznionej.
nadaje się na własność za
od której odlicza się 1/20 czę ść za każ
dy rok dzieriawy przed dniell1 1 stycznia 1945 r. oraz su,mę czynszu dzierżawnego wpłaconą po dniu 1 stycznia
1945r. ,na rzecz Państwowego FundU:s.zu Ziemi.
Art. 3.

1.

Nieruchomoścl

ce.nę szacunkową,

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,z yskanpl"';-- przed dniem.,g.-maja
1945 r'f z zamiarem -nabycia '.n a własność lub
o,,'

, .
~.

~

(

t

to
. f

•

2) umowy o dział,

zawartej przed dniem 1 września
1939 r., albo
3) orzeczenia o zatwierdzeniu projektu parcelacji nieruchomości palls twowyc;1 i wykazu nabywców wy.<lanego przed dniem 1 września 1939 r.
2. Przepis ust. 1 stosuje s i ę bez względu na zachoanie przepisanej formy umowy.
3. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych preydium wOjewódzkie{ rady narodowej może zezwolić na
znanie Tolilik~ za właściciela nie ruchomości, na której
ospodaruje, choćby objącie nieruchomości w posiadanie
, astąpilo na podstawie umowy zawartej już po dacie .
kreślonej w ust. 1 pkt l, jeżeli nab,ywca działał w dorej wierze.
4. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio rówleż do osób pozostających "W stosunku pracy, rencistów
rzemieślni~ów, chociażby na nieruchomością ch nie gopodarowali.
.

Art. 6. 1. Osoby gospodarujące na nieruchomodach pallstwowych położonych na Ziemiach Odzy'skaycł~ uznaje się za właścicieli tych nieruchomości, jeżei uzyskały.obywatelstwo polskie i są członkami rodziny
oprzedniego właściciela, który utracił własn o ść nier1J..;
hOID0ści wSlkutek nieuzyskania obywatelstwa polskiego.
2. Za członków rodziny uv;uża się ~ałżonka, dzieci,
nuków, rodziców i rodzeństwo.
Art. 7.

1. Osoby, określone wart. 5 i 6, które wsku-

organów administracji pań stwowej utraposiadanle ,nieruchomosci, mogą w zamian za te niechomości otrzymać na wła sność inne nieruchomo śc i.
2. Jeżeli utrata posiadania niemchomości nas t ąpiła. ,
skutek przekazania tych niemchomo,ści na cele realizaji narodowych planów gosipodarczych, ósobom wymieionym wart. 6 służy prawo do odszkodowania w myśl
rzepisów o nabywaniu i przekazywaniu n i eruchomości
iezb ędnych do realizacji narodowych planów gospodarzych.
3. Uprawnienia przewidziane w Jst. 1 i 2 powinlłY
yć zgłoszone niepóźn-iej niż w ciągu 2 lat od dnia -wejcia w życie dekretu.

ck

zarządzenia

iły

Art. 8. 1. Nabycie nieruchomości na własność natępuje bezpłatnie i bez dokonanfa szacunku w razie
dy:
1) osoby wymienione wart. 5 uregulowały już całą ce?ę , umówiouą ,z poprzednim właścicielem nie~cho
mości,

2)

objęcie nieruchomości

w posiadanie nastą.piło na podstawie darowizny dokonanej przez poprzedniego wła
ściciela lub umowy o dział zawartej
pomiędzy poprzedlłimi współwłaścicielami,

3) nieruchomo~ci na Ziemia.ch Odzyskanych
osohy w myśl aą 6.

nabywają

.

2. W innych przypadkach nabywca obowiązany jest
ceny szacunkowej, jaka odpowiada
ie spłaconej ' części ceny należnej poprzedniemu właści
ielowi. Część C€ay szacunkowej ule9'a , stosunkowemu
- mniejszeniu, jeżeli obszar nieruchomości nabywimej na
_ łą,sność jest mniejszy od obszaru nieruchomości otrzyanej W posiadanie na podstawie aktów wymienionycn
art. 5.
apładć taką część
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i osadnictwie, zwalnia się od obowiązku uiszczenia ceny
nllbycia nieruchomości w całości lub w części, stosując
odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1 'i 2,
2. J eżeli oh;zar n ieruchomości nadanej jest wi ększy
od obsza ru n i eru c homości objętej w posiadanie na podstawie aktów wymien ionych wart. 5, za grunty stanow ią
cenadwyżkę uprawniony powinien u i ścić na.leżność przy_
padającą według przepisów o przeprowadzeniu reformy
rolnej bądź o ustro ju rolnym i osadnictwie.
W razie gdy

Art. 10.

nieruchomość została

oddana

w posiadan ie w toku parcelacji, w braku dowodów za-,
płat y

uznaje

.się, że s'p łacono:

1) za nieruchomości pailstwow~:_

a) 5%

nale ż no ś ci, jażeli

nieruchomości

miały

cha-o

rakter samodzielnych go'spodarstw,
b) 15% pal eżn o ś ci, jeżeli nieruchomości miały cha"
rakter gO ~'p cd a rstw wzorowych,
c) 10% należ n oś ci - w innych przypadkach,
stanowiły

2) za nieruchomo:ici, które nie
Pań s twa 150f0 należności.

własności

Art. 11. 1. O nabyciu własności nieruchomości ordZ
o u staleniu ceny nabycia lub o zwolnieniu od obowiązku
jej zapłac:mia orzeka prezydium powiatowej rady narodąwej.

Postępowanie

2.

ruchomości

lub z

wsz{:zyna

w sprawie nabycia wła3ności niena wniosek osób uprawnionych

się

urz ę du.

3.

Postępowanie

prowadzi

R o z d z i a

Z'wolnienie repatriantów od

się

ł

na koszt

Państwa.

3.

obowiązku zapłaty.

' Art. 12. 1. Repatriantów, którzy stosownie do umów
m:~ zynarodowych mają otrzymać nierucl:).omości

w zamian za n ieruchomo5ci pozestawione poza granicami Paóstwa, zwalnia s ię - bez rozrachun ku i osza:::owania - od
obow i ą zku uiszczenia ceny nabycia nadanych im nieruchomo ś ci pa:lstwowych.

2. W rcfzie śmierci repatrianta okre .~lonego w ust. 1
przed nadaniem mu nieruchomości zwolniellie od obowiązku uiszczenia ceny nabycia przysł1Aguje pozostają c e
mu przy życiu malż onkowi, a w braku ' małżonka - kit.ż
demu ze zst ę pnych w linii prostej w części odpowiadaj ą
cej jego udziałowi w spadku.
3. Uprawnienia do zVlOlnienia od obowiązku uhzczenia ceny nabycia n i eruchomości mogą być przekaz'lne
aktem notarialnym małżonkowi lub zstępnym w linii ,
prostej.
Art. 13. Osoby wymienione wart. 12 korzystają ze
zwolnienia od obowiązku uiszczenia w całości lub w cz ę 
ści ceny nabycia nieruchomości, jeżeli nieruchońlOści te
zostały im nadane przed wejściem w życie dekretu lub
jeżeii wniosek o nadanie im nieruchomości złożą w ciągu
2 ,lat od wejścia w życie d~kretu.

L Osoby uPtawnione, do uzyskania własno
ci nieruchomości na pooS!tawie.tlrt. .5., którym nadano już
Art. 14. O zwol-niimiu od o'bowiązku uiszczenia ceę· saJlle lub , inne llłeru.chpm.ości na podstawie przep,i sów . Jły.naby<:i~ orzeka prezydium powiat.(j)wej rady narodoP!zeprowa~\;l l'eformy 'J.!olnej bądżo 'U$tf.(j)j'll ,r~By,m
w.ej.

" c, ,A,d .. 9.

./
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kretu z' dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 1'3).
.
4. Za własność posiada~zy wymienionych wart. 5
ust. 4 można uznać obszar nie przekraczający 1 ha gruntu; jednak w przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi prezydium wojewódzkiej rady narodoviej
może zezwolić na uznanie większego obszaru za własność
posiadacza.
ArL 19. 1. ' Do szacunku nieruchomości i spłaty n.
leżnoś ci za nieruchomości nallyte na podstawie n'iniejszegq dekretu stosuje się przepisy dotyczące ustalania
i s·płaty należności za nieruchomo ś ci nadane na podstawie przepisów o przeprowadzeniu reformy rplnej bądź
() ustroju rolnym i osadnictwie.
..
2. Do wpisu prawa własności nieruchoi:ności nabytych na podstawie niniejszego dekretu stosuje się odpowiednio przepisy o wpisywaniu do ksiąg . wieczystych
prawa własności nieruchomości rladanyth na p6dsfaWie
przepisów o przeprowadzeniu reformy . rolnej bądż o
ustroju rolnym i osadnictwie.
'Art. 20. Nieruchomości nabyte na własno3ć na podstawie przepisów niniejszego dekretu nie lllo9ą byćzby-:
wane w całości ani w części bez zezwolenia prezydium
powiatowej rady narodowej.
Art. 21. Nabycie własności nieruchomości na podstawie przepisów niniejSzego dekretu nie podlega podatkowi od nabycia praw majątkowych.

4.

wlasnościgospodarstw

opuszczonych.

Art. 15. 1. Gospodarstwo rolne (działka pracown~.
cza, rzemieślnicza Hp.) nabyte na podstawie przepis ów o
przeprowadzeniu reformy rolnej lub o ustroju roJn ym
i . osadnictwie, lecz opuszczone przez właściciela prz ~ d
wejściem w życie niniejszego dekretu, przechódzi z mocy
prawa na własno ś ć P aństw a - bez odszkodowania i wol·
he od obciążeń z wyjątkiem służebności gruntowych.
2. . Przejście go·s podarstwa (działk i) na własność Pail_
stwa stwierdza prezydium powiatowej rady narodowej.
3. Gospodarstwo (działk ę), k tóre pr zeszł o na wła
sność Państwa stosownie do ust l, nadaje się na własno ś ć
. 'osadnikowi, który na nim go·s podaruje na podstawie prą
działu d okonanego przez prezydium powiatowej rady na'rodowej.
Art. 16. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem FinalliSów okreś li w drodze zarządzenia zasady
i warunki .rozliczenia się z poprzednim właścicielem z tyt~łu zniszczeń i ubytków stwierdzonych w .opuszczonym
gospodarstwie.
Rozdzi a

ł
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5.

Przepisy wspólne.
Art. 17. Nieruchomościami w rozumieniu dekretu
przeznaczone na ~ele reformy rolnej r o.sadnictwa rolnego.

R o z d z i ał

są nieruchomości państwowe

6. '

Przepisy przejściowe i końcOwe.

Art. 18. 1. Przy nadaniu nieruchomości na własność
na podstawie niniejszego dekretu oraz przepisów o pr~e
prowadzeniu reformy rolnej obszar go.spodar,stwa rolnego nie może przekraczać 15 ha, a obszar gospodarstwa
hodowlanego na terenach górskich 20 ha.
2. W przypaq,kacp. uzasadnionych względami gospOdarczymi prezydium wojewódzkiej rady narodowej może
zezwolić na uznanie osób wymienionych wart. 6 za
właścicieli nieruchomości o większym obszarze.
3. Za własność posiadaczy wymienionych wart. 5
ust. 1-3 można uznać tylko taki obszar, który łącznie
z gruntami stanowiącymi już ich wła·sność nie przekracza
norm władania przewidzianych wart. 2 ust. 1 pkt e) de-

, Art. 22. 1. . Traci moc ustawa z dnia 1,6 czerwca
1948 r. o uprawnieniach osób, które przed dni.em 13 września 1944 r. otrzymały we władanie grunty, wchodzące

w skład nieruchomości 'Ziemskich, przeznaczonych na
cele reformy rolnej (Dz. U. Nr 33, poz. 222).
2. Do spraw wszczętych na pod.sta::vie ustawy o·kt.ę
ślonej w u,st. 1 mają w dalszym · postępowaniu zastoso.
wanie przepisy niniejszego dekretu.
Art. 23.

Dekret wchodzi w

Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa :

Państwa:

życie

z dniem

ogłoszenia..

A. Zawadzki

M. Rybicki
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z dnia 18 kwietnia 1955 r.
o. zmianie dekretu o prawie
Art. 1.

dekrecie z dnia 29"-października

1952 r.
(Dz. U. Nr 44, poz. 300) wprowadza
6ię następujące zmiany:
l) Art. 23 otrzymuje brzmienie:
"Art. 23. 1. Państwo odpowiada za szkody wyrzą
dzone w uprawach i pJonach rolnych
przez dziki, jelenie i daniele.
2. W przypadku stwierdzenia, jżdzielŻawca
obwodu łowieckiego bez usprawiedliwionych przyczyn nie wykonał we wła·
. ściwych terminach łowieckiego planu
hodowlanego w zakresie zagospodarowania obwodu i pozyskania zwierzyny', Pań
stwo może dochodzić od dzierż·awcy
zwrotu kwot wypłaconych · tytułembd6zkodowania. Zwrot wypłaconego od~

o prawie

W

łowieckim .

łowieckim.

szkodowania należy się w takiej CZęSCl,
w jakiej niewykonanie łpwieckiego planu hodowlanego przyczyniło się do po. '
wstania szkód.
I
3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb uStalania i
wypłaty odszkodowania,"
2) W art. 42 skreśla się ust. 3.
Art. 2. Traci moc art. 5 ust. t pkt 5 ustawy z dnia ,
2~ marca 1952 r.o ubezpieczeniachpań,stwowych (Dz. U •.
Ńr 20, poz. · 130).
'
Art. i '. D~ret wchodzi ' ?ycie ' z 'clnie'm :99łoszeqia ,
z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r.
.... .
.

w

,

-

,"

'.

-

'

.

Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa,:

-

Państwa:

A ZawadzkI
M! Rlbicki

