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-DZIENNIK USTAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Wars·zawa, dnia 20 czerwca 1955 r. Nr 22 

DEK 'RETY, 

138 - z dnia 8 czerwca 1955 r. o sanloopodatkowaniu ludności wsI • ł ; . , 20t 
203 139 - z dnia 8 czerwca 1955 f. <> znłe6ieniu Funduszu ReJaontów Młynów Gospodarczych f 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISnOW: 

140 - z dnia 28 maja 1955 r, w sprawie zmiany zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego I Rzemiosła. 203 
141 - ,z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejsco~ 

wościach województw: białostockiego, bydgoskiego, lubelskdego i olsztyńskiego. 203 

138 

DEKRET 

% dnia 8 czerwc~ 1955 r, 

o samoopodatkowanłu ludnoścl wsI. 

V! celu siworzenla$prlyJają.cych warunków dla 
. podnoszenia poziomu życia gospodarczego 

wsi polskiej, w oparciu o rozwijającą się 
rczą inicjatywę samy'ch jej mieszkzmców - stanowi 
co na.stewuje: 

1. Mieszkańcy wsi mogą opodatkować się 
pokrycie niezbędnych kosztówzwiązanY::h z remon
budową, wyposażen iem oraz utrzymaniem ośrodków 

rowia, izb porodowych, przedszkoli, żłobków, dzieciń~ 
łażni, świetlic, bibliotek, szkół, ' dróg gromadzkich, 

·m CI "f()W , przepraw i tam, studni, zieleńców, domu miesz
""IUH":'~V dla nauczycieli, urządzeń melioracyjnych, prze
wpożarowych i sportowych oraz na inne podobne cele 

, odarcie, socjalne i kulturalne. 

Dochody z tytułu samoopodatkowanIa i .wydatkl 
dochodów nie są włączane ani do budżetu gro-o 

.~.",,,,,,o.,,:j I rady narodowej, ani do budżetów rad narodo
wyższych lito,pni. Dochodami tymi dysponuje WY

gromadtka rada narodowa, 

l. 'Samoopodatkowanie może nastąpić je
ie na podstaw,ie uchwały zebrania wiejskiego, zwo

w tym celu najpóżniej 30 września danego roku, 

Uchwała zapada większością głosów przy obec
co najmniej polowy wyborcóv.; z danej wsi, 

Samoopodatkowanie moźe nastąpić tylk) jeden 
ciągu roku ,kaleridarzowego, 

L Jeżeli urządzenia określone wart. f ma
służyć mieszkańcom kilku wsi, samoopodatkowanie 

zgodnych uchwał, podjętych na zebraniach wiej~ 
mieszkańq)w tych WS!) "._- -.,- ':' -- - - - ' 

n t ' 2. Jeżeli, zachodzi pot~zeba budowy, ,r.emontu bądł 
utrzymania urządzenia dla zaspokojenia potrzeb kilku 
gromad, . prezydium powiatowej rady narodowej może 
wystąpić z inicjatywą wprowadzenia umoopodatkowania 
w tych gromądach na pokrycie kosztów związdnych l 

tym urządzeniem, 

3. W przypadku określony~ w ust. 2 spos:'Jbza
rządZa!lia funduszami z samoopodatkowl'lnia. ukreślą za
interesowane gromadzkie rady narodowe. ' 

Art. 4, O zebraniu wiejskim należy zawiadomić 
mieszkańców wsi w sposób przyjęty w danej miejsco
wości, co najmniej na 3 dni przed jego terminem i z za
znaczeniem, że przedmiotem obrad będzie sprawa samo-
opDdatkowania, . i: ',.j , 

~~ ')"'faf;Ę;~"l"·:~~J.,;~ . 

,Arl S. Na zebraniu wiejskim przedstawiciel gro
madzkiej rady narodowej zgłasza wniosek w sprawie 
podjęCia uchwały o samoopodatkowaniu, jak równie:t 
omawia Siprawę zabezpieczenia materiałowego I robo
cif:ny zarówno w ramach czynu społecznego, jak i obo
wiązkowych świadczeń w naturze oraz inne zagadnienia 
związane z· realizacją projektowanego zamierzenia. 

~-, 
Art. 6, f. Podejmując uchwałę o samoopodatkowllo 

niu zebranie wiejskie ustala: 

1) cele, na które wydatkowane będ1\ wpływy z samo
opodatkowania, 

!"." 

~) wysokość wpłat termin ich płatności, 

3) zwolnienia całkowite lub częściowe od wpłat z ty. 
~ułu sa.mooPogatk.owania, r 

..." ' " .. ... _'. .. 
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2, Uchwała zebrania wiejskiego może l:zależnić 
zwcrLnielli'e'Óu wpłaty z tytułu ' .,ttmoo!ł>(,w.Hk-owania "d 
w:niesien;'a 'Okreslony.cb. mat~r.iałów w naturze, uznanych 
przez -zebranie za ni:ezbędne dla realizai;ji zamierzonego 
UTządz-enia. 

Art. l. 1. Wysokość wp1at '1tytułu samoopodatko
wania nie może przekracz.a-(:: 

1) od indywidualnych gospodarstw rolnych: 

a) o obszarze do 8 ha nie posiad'ajl\cych fiiły 
pociągO'wej 

.h) " obrszarxe do ł! 'hap()si'adaJ'ących6i~ 
pociągową 

e) '0 ohszarzepowyiej-8ha orazgoopodarstw: 
w(u:zywnktych i e,grodniczych lu'b wa~ 
nywnic.z9-'O'grt!Xłnk:z,ych :bez wlkgl-ędu ł1<a 

kh obszar, je'.i:eli ~e wZlrJ.ędu na przycho
dowośćnre rraleŻll do grupy okr.elilonej 
pod lit. d) 

d) o przychodowości przekraczającej naj
wyż:szą kwotę przychodowości, wymie
nioną w przepi.ach o podatku .grunto
wym, dotyczących ustalania. wY3o.kości 
«tawek podatkowych na dany rok po
datkowy 

su :zł, 

mo zł, · 

300 zł, 

liwości W'S'i, ~żełi 'brak <fi·la jej r-ealizacjipokr.y·:ia ma
teriałow.ego albo z innych p.~wodów jest niereaJna :bądź 
niecelowa, prezydium p0wiatow.ej rad-y udwdol\vej L'a
wiesi jej wykonanie. 

3.' Zawieszając wykO'nanie uchwały prez'ydilJm po
wiatowej rady narodowej zleca prezydium gromadzk.iej 
rady narodowej ponowne zwołanie zebrania wiejski e.g o 
w terminie dwutygodni.owym. Na zebraniutymprzedsi.6-
wiciel gromadzkiej rady narodowej przed"tn\via m~
kańcom wsi powody zawieszenia wykomlllf<i uch'w~y 
Ol'M wniosek o .PO'djęcie nowej uchwały. 

4. Do nowej uchwały zebrania wiejskiego iitosuje , 
.• lę ;p.rzepisy u~t. '1 -,- 3, 

5. W przypadku gdy prezydium gromadzkiej rady 
narodowej w ciągu 2 tygodni od daty wysłania uchwaly 
d9prezlf.dium :p{wl'iatowejrJddl{ uiH-<>d"wej nie :lostań:le 
awia.domiooQo ~wifJlSlZen:iu wyk.on.aJJ.l'tluc h.wały - jest ~ 
to równoo.acz,n-ez 'Brl!!kiem za:str,zeeeń. 

Art.-9. '1.P-r~~ydium ,r~zkiej fłldy -~FG(4ew.ej 

:zawiadamill. mies'lkailCÓw W6io wYofi"k0Ści należnych 

od nich w.płat z tytułu samoopodatkowania oraz o ter-
minie ich płatności. .. . 

2. Wpłaty z tytułu i,aIDoopodatkowanill. należy wno- . 
.ić do kasy prezydium gromadzkiej rady narodowej. zli.- · , . 
le głoś ci z Wtułu tych wpłat podlegaj/\ przymusowemu '. }. 
,ściągnięciu'" w trybie administracyjnym. .. '", 

2) od członków rolniczych spółdzielni produk
cyjnych (głowy rodziny) 50 zł, Art. 10. Zażalenia na nieprawidłowe obliczenie wplat. . :' 

3) od budynków podlegających przepisom o po-
datku od nieruchomości: . 

mo~ntl wnosić do prezydium gromadzkiej rady narodo~ 
wej ·w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia ' o wysJkości ' 
wpłaty. :Pr~zydium gromadzkiej rady narodowej obO
wiązane jest przekazać żażalenie na najbliższą I:>esję gro- . 
madzklej~ rady narodowej do rozpatrzenia. De::yzjagro-

a) jeżeli lokale znajdujące się w tych bu
dynkach podlegają przepisom Q najmie 
lO'kali 50 zł, ,madzkiej r-ady narodowej j'est0stat-eoma. 

'h) w pozostałych przypadkach: 

,od hudynków <do '5 ~b 50 zł, 

ponad 5 do' 10 iz.b 100 zł, 

ponad 10 izb 200 zł, 

4) od osób otrzymując)'chwynagrorlz-eni-e pod
legające przepisom o pod'atku od wynayrO'
dzeń O'naz od czł(!)n.K,ów · rzemieślni'ozych "'POt- . 
-4zi:e'łni :pmńocniczyah , ' '50 zł, 

$) od ,rzemieślników i <Xi ch9,łupników .nie .za-
trudniającychsjł najemnych ,50 zł, 

6) od pozostałych osób osiągających przychody 
'niep~}~ające ~ttMcowiod w y:rl'a g r9dzet'! 300 zł. 

:!l. W rallłe .'Z'biequ 4wu łub wi:ęaejtyt1!lłów lJ.l:-e&ad- . 
T1'l.aj.ących -po.bieranie w:płQt,wptatyp6bier~*ięz :k:atde
'go tytułu od{1.zi-elnie. 

3. Jeże.li zeJlTanie wiejskie uchwala Sit'awki niższe 
od okre~lonych w . ust. 1, wysokość wszystkich wpłat 
przewidzianych w tym ustępie powinnaQYć obniżf)fil! w 
równym -st1'>'sl1'!lku. 

Art. 8. 1. Prezydium .gromadzkiej, rady narodowej 
przesyłll uchwa'łę zebrania wiejskiego o 'SamooiYodatko
waniu w ciągu 7 dni <Xl jej podjęcia do prezydium po
wiatO'wej rady narodowej. .. . ' , 

2. Jei-€li 'uchwała z.ebral'lia w.j:ejskie~Jo ·n.amsza fTlrze
pisy prawa, przekracza finansoW!ęIuD gos-po.diłr.~e moż-

Art. H. .1. Wpływy z .sa.moopodatkow.ania w~dat
ku}e .prezy<;lium gromadzkiej . r..ady narodowej ·na .cele 
ustalone w preliminarzu przyjętym uchwałą zebLauia 
wiejskiego. Wydatki PO'krywasięzgodnie z obowiązu: . 
.ją:cymiprzepisamie 'Wyl{Oriyw~nhl .budEe.iu, nie prze- " 
kNłCZiljąC w szczególnO'ści obow·i.ązujący<ch .norm i 'iStaw.ek 
,plac. 

:2 Gr-omadzkll rada nar-edow.a sprawuje ikont.oo!ę 
dokonywanych wydatków. 

3. Kwoty nie wykorzy~tane w roku bieżą'~ym ,}l0-
zostają na rachunku prezydium gromadzkiej ~auy Ud'fO

dowej i mogą być wykorzystane w roku naśtt>;pnym. r . 

ĄJt. 12. Orgttny ,fi{1aMOWe prezydiów ,powiatowych 
red nftrOOowycR orazor~lJ..y .kontr.olTl'o-pew.i.zY}fle ."'ip.:ra. 
wuj<ą na()zór nad prawidłow;yID. wy-koJ'Zystilniem :il:ocho-
dó;W uzyska-rrych z ,w.moQpGi.!tltkowania. • 

Art. 13. Przedstawiciel grO'madzkiej rady namdo
wej ObbwiQzeny jest w następnym roku kaJenda.rzowym 
zlożyć ·na zebraniu wiejskim .sprawozdaaLe z wydatko- ~ 
wania dochodów 7: .samoopooatkowauta. " , 

A.d . .14. Uchwała <osamGOłHld.atkowan.iu w 1955 r. 
powi.nn:aokreś1aćwy.s0keść wtplat na ten .:rok w zasa
dzie w grankach połowy stawek określonych w.ut. 7. 

Art. 15. Dekretwcnodzi w życie zaniem -~g~O&U!-

ni-a. 

:PrzewodnkzącyRady Państw,a: A. Z'Qwadzki 
Sekretarz Ra.dy Państwa: M, ~bi.cki 


