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ROZPORZĄDZENIE RADY MIN1STRÓW 

z dnia 18 kwietnia 1955 r. 

w sprawie odszkodo ..... ah za szkody wynądzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki; jelenie l daniele. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 dekretu z dnia 29 paź
dziernika 1952 r. o prawie łowieckim (Dz. U. z 1952 r. 
Nr 44, poz. 300 i z 1955 r. Nr, 18, poz. 1(0) zarządza się, 
co nas\ępuje: 

§ 1. Powołane w rozporządzeniu bez bliższego 'Okre
ślenia dekret i artykuły oznaczają dekret z dnia 29 pat
dziernika 1952 r. o prawie łowieckim (Dz. U. z 1952 r. 
Nr 44, poz. 300 i z 1955 r. Nr .18, poz. 10.8) i artykuły tego 
dekretu. . 

. 
, . § 2. 1. Obwód łowiecki, zarządcę i dzit'!rżawcę 

obwodu łowieckiego określają przepisy dekretu. 

2. Za rolnika w rozumieniu rozporządzenia uważa 
się osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem 
uszkodzonych upraw lub plonów rolnych. , 

§ 3. 1. Obowiązek odszkodowania obejmuJe szkody 
wyrządzone ' pi'zez dziki,jelenie i daniele w . uprawach 
i plonach rolnych. 

2. Za szkody wyrządzane przez' dZj'ki, jelenie i da
n.iele ~waża .Się. straty ,ilo~ciowe i j~koś iowe w p,roduk
Cle gluwnym 'uszkodzonych lub Zlll\SZC [Onych przez tę 
zwierzynę ziemiopłodów. Za produkt główny roślin włók
nistych oraz żyta , pszenicy. owsa i jęczmienia, a także 
ich mieszanek, · uważa się zarówno ziarno, jak i słomę. 
Wart~ść słumy zbóż ustala się w - wysokości 300!0 war
tości ziarna. 

§ 4. Za uprawy rolne w rozumieniu § 3 nie uważa 
,się poletek karmowych dla z;wierzyny, zakładanych przez 
dzierżawców i zarz ądców obwodów łowieckich. 

§ 5. ' 1. Odszkodowanie nie przysługuje za szkody 
puwstałe w plonach rolnych nie sprzątni~tych w:e wła
ściwym czasie z winy rolnika. W przypadkach wątpli
wcych cza-s właściwy na sprzątnięcie danego plonu określa 
prezydium właściwej wojewódzkiej r,ady narodowej (Ra
dy Narodowej w m. _st. Warszawie i m. Łodzi). 

2. Odszkodowania należy odmówić lub je odpo
wiedniu zmniejszyĆ; gdy puszkodowany przez złą wolę 
albu niedbalstwo przyczyniłs~ę do powstania !Szkody 
albo jej zwiększenia. 

, ' . [ 

§ 6.. 1. Ro-lnik obowiązany je~t pod rygorem utraty 
roszczenia zgło-sić szkodę pisem.nie lub ustnie do prezy" 
diumwłaściwej gromadzkiej (rniej~kiej) rady narodowej 
lub rady ~arodowej osiedla w ciągu 4 dni od dnia pow
stania !Szkody lub powzięcia u niej wiadomości. 

2. W przypadkach uzasadniunych prezydium gro
madzkiej Tmiejoskiej) rady naroduwej lub rady narodowej 
'Osiedla może przywrócić termin do zgłoszenia szkody. 

3. Rolnik o-bowiązany jest udzielać potrzebnych 
wyjaśnień i dostarczyć w miarę możności dowodów nie
zbędnych dla ustalenia r'Ozmi:J.rów szkody. 

§ 7. 1. Ustalenia szkody, oszacowania szkody oraz 
wstęp~y'ch oględzin dokonlljekomisja szacunkowa przy 
prezydium gromadzkiej -(miejskiej) rady naCGdowej lub 
rady narudowej ,osiedla w składzie: 

l) przewodI;liczącega - powołanegu pnez prezydium , 
gromadzkiej (miejskiej) rady naroQ.owejlub rady na.
rodowej osiedla" 

2) dwóch członków, z których jednego wyznacza wła

ściwy rejon lasów państwuwych spośród swoich pra
cowników, a drugiego - miejscowy 'Organ Związku 
Samopumocy Chłopskiej. . 

2. Jeż·eli szkoda puwstała w uprawach zakontrak-
tuwanych, w skład komisji wchodzi również przedstawi.., 
ciel właściw€j instytucji kontraktującej. 

3. Ustalenia i oszacowania śzkudy dokonuje się ,., 
o~ecności rolnika albo dor0słego członka jego rodriny.-

4. Nieobecność przedstawicieli Związku Samopu
mucy Chłop'~kieJ, właściwej,)nsty1:ucji kontraktują:eej i 
zainteresowańego rolnika nie ws·trzymuje ustalenia i usz~
cowania szkody uraz wstępnycli- oględzin. 

§ 8. 1. Komisją przeprowadza niezwłocznie wEt-ępne 

oględziny zniszczonej lub uszkodzonej uprawy rolIlCj, 
a 'Ostatecznego ustalenia szkody, jej oszacowania i przy
znania 'odszkodowania dokonuje przed sprzętem 'uszko
dzonej uprawy. 

2. K;omisja przeprowadza ustalenie i oszacowanie 
szkody w plunach złożonych w stertach, stogach i kop
cach niezwłocznie po zgłoszeniu szkody. 

§ 9. 1. Przy śzacowaniu szkód wyrządzonych w 
uprawach rolnych ilość zniszczonych ziemiopłodów obli
cza się uwzględniając obszar zniszczonej lub uszkodzonej 
uprawy, spodziewaną wydajność oraz procent szkody. 
W razie kilkakrotnego . uszkodzenia tej samej uprawy 
ustala \Się łą.czny procent szkody. 

2. Przy szacowaniu szkód zbliżonych dopełriej war_ 
tości spudzIewanych plonów, a wyrządzonych w upra- ' 
wach rolnych w takim ukresie, że: 

1) po ' z~orariiu uszkodzonej uprawy z.astosow·ano upra- . 
wę ' tej samej rośliny '- przyjmuje się jako procent 
szkody w okopowych uprawianych na korzenie 2Sij/o, 
we wszystkich innYCh-uprawach - 50°/0, 

2) po zaoraniu uszkodzonej up-rawy zastosowano inną 
uprawę zastępczą - przyjmuje się jako procent 
szkudy w okupowych uprawianych na korzenie 40!/o, 
we wszystkich innych uprawach - 75°/11, 

3) nie było celowe zasto:;uwanie uprawy zastępczej -.:... 
przyjmuje się rzeczywisty procent szkody,' najwyżej' 
85%, uwzględniając w ten sposób z.a$szczędzonę 
koszty sprzętu zl}iszczonej uprawy. 

§ 10. 1. Zaoranie uszkodzonej uprawy rolnej dla 
wykonania uprawy zalitępczej jest duzwolune na podsta
wie zaświadczenia prezydium gromadzkiej (miejskiej) ra
dy narudQwej lub rady narodowej osiedla, wydanego nie
zwłocznie po dokonaniu wstępnych 'Oględzin (§ 8). stwier
dzającego na pudstawie ustateń komisji sZdOtinlCowej 
przyczynę szkody, rodzaj, obsza"r i spodziewanYlilrzed 
szkodą plon z jednęgu hektani uprawy, która p'owiana 
być zaurana. Jeżeli szkoda powstał,a w uprawie zakon
traktowanej, zauraniecalości lub 'części up,rawy :rulnej 
wymaga ponadto zgody właściwej instytucji kontraktu-
jącej. · > '" 'l'; 

2. W przypadku zaorania uszkodzonejuptawy dla 
dokonania uprawy zastępczej - rolnikowi na jego 1ł(n.iO;: 
sek :należy w ciągu dw,{)Qą tygodni 04 oszacowąq;,A, ~~:!, 
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y wypłacid: zaliezkę w ' wysokości 2/3 pr.zyznanego od
zko'!owania za zaoraną uprawq. 

§ 11. Dla ustalenia wartości zniszczonych ziemio
lodów przyjmuje się następująć'e ceny: 

wą przeciwko wmSClwemu p-rzed·siębiorstw~ las6wpań

stwowych. Jednostkom gospodarki uspolecznibnej pod
legającym pa·il'stwowemu arbitrażowi gospodarczemu 
przysługuje w tym samym terminie prawo skierowania 
sprawy nn drogę postępowania arbitrażowego. 

1) dla ziemiopłodów objętych w danym roku do·stawami 
obowiązkowymi: dla zbóż - trzykrotne ceny, a dla 
ziemniaków dwukrotne ceny płacone przez u społecz

ntony aparat skuptl za dostawy obowiązkowe tych 
ziemiopłodów; w przypadku gdy wskutek 'szkody 
wyrządzonej przez dzi'ki, jelenie i danrele roll'lik 
uzyska częściowe lub całkowIte zwolnien ie od obo
wiązku do,::;taw, wysokość szkody w częś ci .odpowia
dającej zwolnieniu od obowiązku dostaw' oblicza się 
na podstawi.e cen płaconych za do,s·tawy obowiązko
we, a pozostałą 'część - na podstawie cen wyżej 

§ 13. 1. Odszkodov/ani:a pokrywane bęc;!ą z~ środ-
~ków budżetu centralnego. . . 

określonych, . 

2) dla ziemiopłodów zaKontraktowanych - ceny pła
cone przez us-połeczni'ÓIlf aparat 5kupu dla . dostaw 
ty.ch ziem i Dpłodów, 

3') dla pozostałych ziemiopłodów - ceny płacone przez 
uspołeczniony aparat · 'skupu z okresu po zbiorach, 

. ' ustalone w uzgodl'lienł'u i prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej. 

§ 12. Rolnikowi przysługuje w terminie l} miesięcy 

d dnia dOl'ęczenia orzeczenia komisji w sprawie odo. 
kodowania prawo skierowania 5prawy na drogę s-qdo-. 

. 2. Wypłaty oc1Gzkodowania dokonuje właśdwe nad
leśnictwo ' po zatwierdzeniu wysokości odszkodowania 
pqez rejon lasów państwowych. .. 

§ 14. 1. Odszkodowanie wypłaca się po 'spru~cie 

danej uprawy, nie później jednak niż , do dnia 30 listo
pada. 

2. ·OdszkodovJanie ' należne za ziemiopłody, .k tó rych 
. terminy s!mpu przez jednostki kontraktujqce przYJ:adają 

na okres póżniej-szy, płatne jest w terminach ,skupu. 

( , 3. Odszkodowanie nale;;ne za szkody . wyrządzone 
w plonach złożonych w stertach, stogach, kopcach wy
płaca się w ciągu miesiąca o.ddnia oszacowama szkody. ,.1:" ,, ~ , ! ~.. ' , • . '-" 

§ 15. Wykonanie rozporządzenia porucza ,się Mini
strowi Leśnictwa i Minist rowi Finansów . 

§. 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szeniaz mocą od dnia 1 stycznia 1955 i. 

Prezes ,Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALr-."EJ 

z dnia 18 kwietnia 1955 r. • 

W śpITawic składu, sposobu powoływania, orgaai.zacji eraz trybu po-stępowani'a komisJi lokalo'iłycb. 

Na podstawie art. 5 u s't, 2 dekretu z dnia 18 . .lutego 
955 I. o właśdwo3d organów w zakresie publicznej go- , 

odarki lokalami (Dz. U. Nr 9, poz. 55). zarządza się, co 
ast'ępuje: 

§ LW skład powiatowej komisji lokalowej przy 
rezydiach powiatowych rad narodowych wchodzą: 

. I 
l) przewodnicz~ i zastępcą przewodniczącego, powo-

ływani i odwoływani przez prezydium powiatc.wej 
rady narodowej, 

2'). członkowie wyznaczeni przez prezydium powiatowej 
rady narodowej, w tym po jednym przedstawicielu 
komórek organizacyjnych gospodarki komunainej i 
. mi~~zkaniowej, roliJ.{ctwą. spraw \vewńQ trznych, han-
dlu '1 przemysłu oraz powiatowej komisji planowania 

. gospodarczego, 
pięciu członków wyznaczonych przez wojewódzką 

radę związków zawodowych. 

§ 2. W skład miejskiej komisji lokalowej przy pre
diach. rad narodowych miast s·tapowiących powiaty 
chodzą: 

t) przewodniczący i zcstępc.a przewodniczącego, powo
ływani i odwoływani przez prezydium miejskiej rady 
narodowej, 

2) członkowie wyznaczeni przez prezydium miejskiej 
rady nąrodowel, .. w tym po jednym przedstawicielu 
komórek organ'iracyjnych:1 go·spodarki komunalnej i 
mh~szka:nj'owej, roln'ktwif, .sp-rCtw wewnętrznyeh, han_ 
dlu i przemysłu oraz miejskiej komisji planowania. 
gospodarfó:zego, 

lO 

3) pięciu członków wyznaczonych przez wojewoozką 
rarlq .związków zawodowych. 

§ 3. 1. W skład MiejskieJ Komisji Lokalowej przy 
Prezydium Rady Narodowej w m. sL Warsza,,,ie i m. Ło
d::i, wchodzć!: 

t) przewodniczący, powoływany i odwoływany przez. 
Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie i. 
m. Łodzi, . 

2) członkowie wyznaczeni przez prezydium rady Odlro
dowej, w tym po iednym PJzedstawicielu komórek 
organizacyjnych: gospodarki komunalnej i mieszka-o 
niowej, rolnictwa i lasów (w m. Łodzi - rolnictwa}, . 
spraw wewnętrznych, handlu i przemysłu oraz llliej
skiej kQr.lisji planowania gospodarczego, 

3) . pięciu członków wyznaczon ych przez woj ewód~~ą 
radę związfóW zawodowych. 

2. Zastępc~ przewodniczącego komi5ji wyznacM pre
zydium rady narodowej spośród członków komisji. 

§ 4. 1. W skład wojewódzkiej komisji lokalowej 
przy pFezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz Pre
zydiurd Rady Narodowej w m. Łodzi wchodzą: 

1) w wojewódzkich komisjach loka1owych przy prezy-
, diach wojewódzkiCh rad narodowych: przewodniczą

cy, którym jest kierownik komórki kwaterunkowej 
prezydium; w Woj~wódzkiej Komisji Lokalowej dla 
m. Łodzi: przewodnkzący, powo.lywany i odwoływa
ny przez Prezydium Ra'dy Narodowej ~ w' m. Łodzi ża 
zgodą ,Ministra Gospodarki Komu.nalnej, 
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