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obszarach Państwa i dla niektórych grup podat
ników ' co do gnmtó~ przydzielonych im do · za
gO'Slpodarowania na podstawie umawy zawartej 

,~'-I, Z prezydium' rady'lliuodowej ,na okres co najmniej 
trzech lat yv r'amachlikwidacjj , ddłogów i iriny ch 

. nie zagospodarowanych użytkó'w rolnych ' bądź 
przekazanych do uży tkowania w trybie dekretu 
z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospoda
rowaniu użytków rolnych (Dz; U; Nr 11, poz. 40). 
4. Rada Ministrów m6ż~ w drodzero!iporządzenia 
obniżać podatek o określony ,procent na niektó-, 

, rych obszarach Pailstwa bąd:i: od nieldórych ro
dzajow gruntów,", 

dl dotychczasowe ust. 3, 4 i 5 oznaCza się jako ust. 5, 
.6 i 7, z tym że ' w nowym u.sL 6 ,po ,vyrazie: "w 
granicach"sJkreśla się wyraz "kwot", a w no
wym ust. 7 wyraz "gminach" zastępuje się wy
razami: "powiatach łub miastach stanowiąr.ych 
powiaty", 

8) att t 1 otrzymuje brzmienIe: 

"Art. 11. 1. Przyznaje się ulgi w podatku: 
l) członkom zrzeszell uprawy ziemi oraz członkom 

sąsiedzkich grup uprawowych, 
2) podatnikom posiadającym na swym utrzymaniu 

więcej niż czworo dzieci, a gdy podatnikiem ,jest 
kobi!!ta - więce.i niż dwoje dzieci, jeżeli łączna 
poo.stawaopodątkowania za rok , przyznania ulgi 
nie przekracza kwotyokreśloIlej przez Radę Mi
nistrów w drooze rozporządzenia, 

3) członkom ' rodziny żołnierza odbywającego zasado, 
: niczą słuźbęwo]'Skową - przewidziane w prze
pisach !izczególnych, 

4) 9',sobom określonym wart. 1 i art. 2 dekretu 
z dnia· 13 listopada 1945 T.O , z'a.siłkach i POOll{)Cy 

dla ofiar wrogówdernQkratycz.nego u~txojuPolski 
(Dz. U. z 1953 r. Nr 28; poz. 112). 

. 2. Niezależnie ' ()d ulg określonych "oN Ubt. t mogą . 
by. również przyZJ;ldwane ulgi ',7; tytuhl 'lad,zwyczajnych 
ok liczności · istotnie osłabiających zdolno~ć płatniczą 
p , atnika. 

3. Wys'okość i zasady stosowania ulg (ust. l 2) 
ustali Rada Mini.strów w drooze rozporządzeni:l." j 

9) art, 12 skreśla .się; 

10) przed art. 15 tytuł. otrzymujebrzmieńie:' "Współ
działanie komisji rad narodowych '; 

11) art. 15 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 15. 1. Komisje budżetowo-'finansowe gromadz

kich rad narooowych współdzia:ają z 
organaIl1i . finansow ymi prezydiów po
wiatowych rad nar:odowych w zakr'es ie , 
wymiaru i poboru podatku agruntoi{ego 
i innych -należności' finansowyc!l, przy
padających od indywidual.,,\ych !/OS-PO
darstw rolnych; a w ~zc;zególnbści udzie
lają opinij w ' sprawach wymiaru, po
bOIU, ulg i zwolnień, odw()hul i zażalell, 
odroczeń płatności i rozkłaJdnia na raty 
oraz umorzeń . . 

2. Przępis ust. 1 stosuje się odpowied~io 
do właściwych dla spraw finansowych 
komi'sji miejskich i dziel!1kowyrh rad 
narodowych oraz rad narodowych osie- , 

' -'~., dli.'·j 

12) wart. 17 w ust. 1 sk:eślil. się wyrazy: "oraz na zwrot 
kosztów podróży i diet członków obywatelskich ko
misji podatkowych",a, w ust. 2 pkt 2, skreś!i} się 
wyra~y·: , . ,J, g:tllinOm"i . '", . 

13) skreśla soję art. 18. 

Art. 2. Upoważnia f;ię Ministra Finansów do og!o
szeniaw qrodze obwieszczenia ,jednolitego tekstu dekretu , 
z dnia 30 czerwca 19-5( r. o podatku gruntowym (Dz. U. 
z 1951 r . . Nr 3-8, poz. 283, z 1952 r. Nr. 32, poź . . 2.15, 
z 1954 r. , Nr 32, poz. 128 i z 1955 r. Nr 9, poz. 53) z 
llwzględnieniemzm.ianwynikaj,qcych z przepi,sÓw ogło

szonych przed dniem wydania · jednolitego tekstu i z la

stos'Owaniem Ciągłej numeracji artykułó\v t ustępów . 

Art. 3. Deluet wchoozi w życie z dniem ogrosze,nia : i 

z mocą od dnia 1/ stycznia 1955r. .-

Przewodnihący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. flybicki 
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z dnia 8 czerwca 1955 r. 

wsprą:wie ogło.sze.nia j~dnolitego , tekstu dekrelIJ z dnia 30 czerwca 1951 r. Q podatku gruntowym. 

I. Napo.dstawie art. , 2 (lektetuz dnia 8 .czerwca 
'. 19;" r , Q zn~ianie dekretu o pooatku gruiltowym(Dz. U. 

"" .' Nr 23. pf')Z ,' l f2-) ogt-dsza się w załączniku do niniejszego 
oin ieszczenia jedńolity tekst dekretu z dnia 30 c'lerw~ 
c~ 1951 r, o . ,podatku gruntowym, (Dz. U z. 1951 r. 
Nr 38, poz , 283, z 1952 r. Nr 32, poz. 215, z 1954 r. 
Nr 32, poz, t 28 oraz z 1955 r. Nr 9, poz 53 i Nr 23, 
P9 .142) z uwzględnieniem zmian,wyn~kająsych zpr~ec 
pi w wydan.yC'h do dnia . ogłoszeni a ·jednoliteg:> ,tpkstu 
i 'z ~aliLo.sowalllem .nowej, ciągłej numeracji artykulówi 
ust pów. 

II, ~odany w załączniku do niniejszego ohyvieszcze
nill ,jednolity tekst dpkretu z dnia 30 czerwca 1951r. opo
d~tu 9I;:imtowym ń le ohdjm,uje: .... '.' ',. ..' . 

2. art 2 ustawy z dnia 10 lipca 195,2 r. 'o zmianie 
dekre~uo podatku grunto\',Tym(Dz. U. Nr 32, pOL • . 

215) \" brzmieniu: 

"Art. 2, Zwolnien ia od poda Iku, okre,5lone vr art. 9 .. 
ust. 1 pkt 14 i 15 oraz wart. 11 ust. 6 dekretu z dnia 30 
'czerwca 1951 L () pooatku gruntowym (Dz. O. Nr 38; 
poz. 283) w stosunku do osób,. ktere przej~ły , odłogi do 
zago9.po:<larowania ' przed ·weJSC1em. w życie - mn :eJsze-j , 
ustawy za zgodą i wiedzą · terenowych 'orga-nów władzy , 
paJlstwowej, zachowl1jąmoc aż do calkpwitego ich wy: .. 
gaśnięcia poJ warunkiem posiadania lub zawarcia na 
1952 L ,. i lata nłłstępne przez te o,soby' umowy () zaipsp,o- , 
diH()waniu . ,odłogów orazupI.awia!1i<1. w ,całoŚ.cL.uż,y.tkó\'/, 
rolnych własnego gosp~'darstwa". 

,', '. , 1. '. Mt. 21. deIHelu '. 1;dn,ia,. 30 , czerwca195ł .r. o .. podatku ., 
g~;l;{~~\VYm- '. iD'6 ,, 'U: Nr. 38; poż . 2831 ' w, ' brz,mieniu:. 

Millister Firld .~sÓw: T . . r,jelii~h ,.Art. 21. 'DekTet wdoi,odz i, w życie ' zdniem ogló)S'l:enia: '; " . 

z , moca od dnia l stycznia 1951 r," 

", , ~ 

I _ 
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, .. \ ., - Zal'ądnik do .obwieszczęllla , Mif\i.stxa 

·'Fillans.,ów z dnill 8' C%efwca ' 195$' .j. 
:/poz.".113). 

.. : ,- : • O: :~ • • . : ., ,.~ · i · • . ·· ,~ " ~' . I'~' ~ · t. -, ",!. ", ... P." .<: .t- • .-,.' , ~ . >-·)ł. r ,!) 

Z dnta, 30.czerwc/;\ 1951 ·r . 
. - ,- • ' . -: ','" .c.o" 0.,' .,. .. " " ':' \,1:-::'. <.;,.:, 

o podatku grunto~.,'· 

Przedmiot ' opodatkowanIa. 

Art. I. 1, ~odatkowi po'dlegają gosp<Xiarslwa rolne. 

2. ' Za 'ge9podar.stw() !olne uwaźa się" ogólny óhszar 
gruntów . położonych nalerenie Jedneg(? powiatu lub . 
.pia.,Sta $tail:ówiące:go 'powiat; które ' stanowią ' własność 
lub. są w posiadaniu: 

. .a:l jednej ~oby fizycznej . lub prawnej bąd;i 

. b) dw6chlub więcej :osób fizycznych lub prawnych, 
a są objęte wspólną ,ich gospodarką. 

3. Za wspólną go.spooarkę uważa się gospo~a!kę 
roJną, której !>pospb prowadzenia wskazuje na tó, iż sta
nowi ona jedną . całość gOb"Podarczą w 5'zczególno .~d 
wskutek dokonywania wspólnych zbi'orów oraz zaspoko
jenia wspólnych potrzeb . z przychodów osiągnięt1'2'fl' z 
goopooan9twa jako . zca~ości. 

4. Podzia.ł ·-gruntów pomiędzy krewnymi powoduje 
uznanie CZE;SCl gruntów wydzielonych krewnemu za 
octrQbną gOlSlpodarkę· rolną, jeżeli krewny ten prowadzi 
odrębne , gospodarstwo domowe i .sam ·. go.spodaruje na 

. części , wyrlzielcnej lub oddaje ją do gospodarowania 
osobie trzedej, nie będącej jego krewnym lub. powino
watym i nie pozostającej. Vk~ w:spólnym gos.podaJstwie 
domowym; używaniew-spólnych budyn'ków mieszkalnych 
i zabudowań gospodarczych nie stanowi przeszkody do 
uznania gospodarstwa podatnika .i jegokrewnęgo za 
dwa odrębne gospodarstwa rolne. ' 

OboWiąiek podatkowy. 

Art. 2. 1. Obowiązek p~datkowy ciąży ,'ld os(}l)ach 
fIzycznych i. prawnych będących właśdtielaml · lub po
.Iadaczami · góspodarśtw rolnych 'eraz na masach spad
kowych, w skład których ' wchodzą gospodarstwa tolne. 

. '. ' I 

2. Jeżeli ,na gospodarstw~e rolnym ustil,l101"'ione. 1-0 " ., 

.tało prawo użytkowania·, . obowiązek ·podalkowy. ciąży 
na· użytkowniku. 

'Art. 3·. Minister Finansów w drod7,e rozporządzenia 

lub w któryln ' powstały okoliczności · faktyczne uzasad~ 
niające7w:olnienie od podatku. " " .: 

, 3. Ob~wiąz~k . pod!itkowy " 'Ii przypadku dZiałów 
rodzinnych (art. 1 ust. 4) rozpoczyna, się co do ' gruntów 
wydzieronych z dniem 1 stycznia roku na.stępującego po 
roku, w ' którym dokonano dZiałów .rodżinRych.-

Art. S. 1. Dla rolniczych .spółdzielIli prodU:kcyjnych 
obowiązek podatlcowy w odni66lieniu do. gruntów, prze
jętych <Xl c"louków, powstaje z dniem ·1 stycznia tego 
roku; w którym dokonano na przejętych gruntach ze:&po
lowych (wspólnych) żniw i zebrano p10ny· na rzecz spó~- ' 
dzielni. . 

2. O!a czł~~ków spółdziE,ilni, okre~I<:>I)ych wu.$t. l, 
w odniesieriill do gillntów,' przekazanych ' przez nich do 
spółdzielni, <YDowiązęk podatkowy kończy się z chwilą 
powstania obowiązku podatkowego Spółdzielni co do tych . 
gruntów. 

}. W przypadku gay po Zniwach wyszło na ja w. że 
człorikovlie spółdzielni dokonali na całóści ' liib części 
gruntÓw p'rzekazanych do ' spółdzielni ~iw indywidu~i
nych i na własną ri:ec'ż , wówczas. organ finansowy upraw
niony j est w każdym q;a5'ie zmienić z urzędu poprzednio . 
ustalou'e zobowiązania podatkowe. '. . , 

. 4. Minister Finansów ustali w drodze rozporządze~ 
Iiia zasady ,opodatkowania gruntów nie \Vłącz0nych do 
rolnitzej .spóldzielni 'produkcyjnej, a uprawianych .i~ , 
dywidualnie przez członka gp61dzielni poza dzia~ką przy- .' 

. zagrodową. 

Podstawa ojJOdatkowaała. : 

.. .... - J . . 

Art. 6. Podetawęppodatkowania stanowi wyrażony, 

" 

, ' 

: -: .... 

w ilotych ' ogół 'Pożytków 'goSi'pOdarstwa' rolnego, osią'g-":, 
. niętych . w roku podatkowym -zarówno z produkcji 10- /.' \ 

. śJlrinej" tak i zwferzęcej '(przychód &zc.cunk,Qwy), nie wy- . ' -:-;;": 
łączają.c przychodów· oz działów fpocjalnych, 'z wód lr:am- ·,. , ','-~ 
kniętych oraz 'zinnych ,hódel"z k-tórych przychody ,rife;'/" -.:'i"~ 
podlegają podatkowiobrotoweIIiu ... c, ' . . . :, . 

Przychód 'szacunkowy . ł norma pneciętuego ' przychodu .. ~.(: ' .. 
azacunk9wego. . , - , 

. ':t> . a ' w odnie"leniu do ' podmiotów . go.spodarki uspołeczni o; 
nej w drodze zarządzenia m~ze przen~ć obowiązek po
datkowy na. inne , osoby, nie oopowiadające warunkom - . Art. 7. ,1,' Przychód szacunkowy gospodar8łwa rolnego 
art. 2. ustala się przez pod'sumovhlllie iioczynów llzyS'kanych 

Art. 4. 1. Obowiązek ' podatkowy rozpoczyna się 
z driiem 1 stycznia tego roku, w którym obję to w posia
danie gOSlp<Xlarslwo rolne, jeżeli objęcie nastąpiło przed . 
tniwami lub w którym . u-stały okoliczności faktyczne,. 
uzaeadniające zwolnienie od podatku. 'vV .przypadku zmia
ny wciągu rok~ osoby właściciela (posiaddczći ) ' gc:spo
d~'rstwa roJnego zaliczki na poczet po.datku gruntowego 
za dany rok podatkowy, uiszczone priez poprze?nie~w 
właścidela (posiaflacza). nię podlegajipwrotowi, lecz. ule. 
gają 7,aliqeąiu na podatek należny od osoby, na której 
ciąży, obowiązek podntkowy z tytułu p.osiachnia tego 
gO$podars:twa: .za dany .r.ok. . . . 

2. .ObOwiązek podat1towykbńczy ' s'ię- z upływem 
. tegO' roku, ' w <;ią91ł którego ustliło pósiad,anie, gospodar. 
' .• twaro1negol)eżelipQ$i.a<.\anie U6lało _podoJc,puan.iu tul w, 

z pol'nnO'.i:im i a·~.liczbyhektarów go~odarstwa w każdej 
klasie g·runtów i dla każdego rodzaju ' użytków z osobna 
przez .normę · przeciętnego przychodu szacunkowego 
z 1 ha użytków rolTiych; właściwą dla danej klasy grun
tów, 'roqzajti użytków oraz miejsca połoie!:iia gruntąw 
w obrębie strefy ekonom~~znej i okręgu gos.podarczęgo. 

2. Norma prżeciętnego przychodu' ' sz'lcunkowego 
z 1 hektara :użytkow rolnych ' wyraża określony w zło
tyCh ogół pożytków ' priypadającychśrednio na l hektar 
gruntów w zależności od ich klasy i ' rodzaju 'użytków 
oraz: ITlie}sca ' potoz enia w strefie ekonomicznej i w oki'ę~ 
gu gosPodarczym, a uzyskanych Z eksploatacji gospodar
stwa" rolnego Iiie wyłączając . pozytków ' z diiałów epe· 
cjalnych, jeżeli działy te nie przekraćzają 'i1'-bińitałów 
powS7ie::hni~ . pn:yjętych . w tego rodżaju gO$podaI~twi. 
rolnym, . . , 
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3, W celu ustalenia nQrm-pn:eciętn~oprzychodu 
zacunkowego z 1 hektara gruntów ohszd,r całego Pań
twa dzieli się na okręgi gOll'podarcze, każdy okręg żali 

a strefy ekonomiczne (wielkomiejska lub miejska, pód
iejska, wiejska i wiejska oddalona); użytki rolne dZieli\ 
ięna cztery rodzaje (grunty orne, łąki, pastwiska i lasy), 
grunty orne, łąki i pa1Stwiska - na sześć klas gruntów. 

4. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia corocz-

l) zalicza każdy powiat do jednego 2: okręgów gospo-
darczych; - ' ' 

2) ustala wyrażoną w złotych normę przeciętnego przy
chodu szacunkowego z l hektara gruntów w zależ

ności od ich kla~y, rodzaju oraz strefy ekonomicznej 
i okręgu gospodarczego. 

5, Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem 
inansów określi w dro,dze rozporządzenia zasady oraz 

ryb zaliczania miejscowości do stref ekonomicznych, 
i orąc pod uwagę odległość od rynku zbytu, gęstość za

, udnienia, uprzemysłowienie miejscowosciorazsieć ko
unikacyjną. 

6. Dla określenia ,klasy gruntów miarodajne są 
ane objęte ewidencją gruntów -i budynków,założoną 
a pod5tawie przepisów dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, ' poz, 32), 
w braku tej ewidencji - wyniki ,szacunkowej klasyfi

acji gruntów, ustalone przez właściwe organy admiui-
tracji rolnej. 

7. Przy ustalaniu liczby hektarów gOSJpodar.stwa roI
ego dla celów 'opodatkowania bierze się pod uwagę 
golny obszar 'gruntów zarówno zagospodarowanych 
ak i nie zagospodarQwanych z wyłączeriiem gruntów, 
wolnionych od podatku na podstawie arl.9 liSl. 1 
kt l - 4. 

, Przycho~y z działów spec;jainych, wód zamkniętych 
j z innyCh ź'rÓdeł. 

Art. 8, 1. Za specjalne działy gO"l'{Jodarstwa roI
ęgo uważa się w szczególności nasiennlctwo,ogwd
ictwo, uprawę kwiatów, uprawę roślin lekarskich, ~zkól

. i' drzewek i krzewów, uprawę wikliny, chmielars two, 
~ : \,- edwabniclwo, plantacje tytomu, p'szC'lelarstwo, łcwiec-

" c \VO, hodowlę ryb oraz ,inne hodowle, wydobywanie lCIfu, 
ia1iku, żwiru i kamieni. 

2, Do przychodu szacunkowego gospodarsfwa ' roI
ego ,. (a rt. 7 ust. 1 l dolicza się przychód z działów spe
jalnych, jeżeli działy te prowadzone są w gospodarstwie 
olnym w rozmiarach większych niż..jest to powszechnJe 
rzyjęte, oraz przychód z wód zamkniętych. 

3, Do przychodu szacunkowego gospodarstwa rol
ego (art, 7 ust. l ) dolicza się nadto przychód osiągnięty 
rzez podatnika z innych źródeł, z których przychody 
ie podlegajit' podatkowi obrolowelllu, w szczególności 
wykonywanego osobiście lub z udziałem członków naj

liiszej rodzin y -przemysłu ludowego, domowego, cha
, ł pniczego lub sprzedaży własnego zbioIU produktów 
,l śnych i łąkowych; członkami najbliż5zej rodziny są 

rewni wstępni i zstępni, ich małżonko'wie, rodzellslwo 
i ich małżonkowie - małżonek oraz rodzice, rodzeństwo 

dzi.eci r małżonka. " 

4, Rada M,inistrów ustali w drodze rozporządzehia 
asady opodatkowania przychodów z . działów sp(~cjal
ych, z wód zamkniętych oraz z · innych żródeł nie pod" 

) 
l ' 

r l' 
'( 

. Pó~, I1J 

, legających podatkowi- obrotowemu, ' a także może okre
ślIć działy specjalne i inne zródł" nie podle,gdjące po
datkowi obrotowemu, z których przychodów nie dolicZil 
się do przychodu tizacunkowego gospodarstwa rolnego 
(art. 7 ust. 1 l. 

, Zwolnienia. 
i 

Art. 9. 1. Od P,{Jdatku są zwolnione: 

1) nieużytkI, do których zalicza się lotne piast1d, bagna, 
mokradła, strome stoki i parowy, skały, szutrowiska; 
doły po, żwirze, glinie, torfie, piasku itp., uznane w 

l""" 

wyniku klasyfikacji gruntów ' za nieużytki, 

2) grunty pod wodami otwartymi, 

3) grunty pod torami kolejowymi, lotniskami oraz pod 
publicznymi drogami" piacami i parkami, 

4) grunty pod cmentarzami, 

5) grunty będące w bezpośrednim władaniu organów 
władzy i administracj i państwowej, zakładów i in
stytucji państwowych oraz przedsiębiorstw państwo
wych lub pozostających pod zarządem państwowym, 

6) grunty podlegające przepisom o podatku od nieru
/ chomośd, 

7) grunty stanowiące działki' przyzagrodowe członków 
rolniczych zrzeszeń spółdzielczych, rolniczych spół
dzielni wytwórczych i rolniczych zespołów spółdzjel_ 
czych, którzy mają powyżej - mężczyźni 65 lat 
a kobiety 60 lat, jeżeli w ich go,spodarstwie przyza
grodowym nie ma członków rodziny wwiekll -ponad 
14 lat, zdolnych do pracy, 

8) grunty nie będące poprzedniogruntąmi leśnymi. a 
zales,ione za zgodą włąściwego organu administracji 
p3ilstwowej, oraz nieużytki zalesione bądż na pod
stawie przepisów o zalesieniu nieużytków, bądź du
browo-lnie w sposób sztuczny -na okres )lat 30, li
cząc od roku następnego po dok6naniu zalesienia, 

9)_ całkowicie lub częściowo grunty pod lasą.ńri uzn,,
nymi za ochronne wzalezności od stopnia zmniej
szenia się wartości użytkowej tych lasów, ' 

10) poręby powstałe w czasie wojny 19~9 - 1945 r" za-. ' 
lesionew okresie trwania wojny lub w ókresielat 
pięciu po jej ustaniu - na okres lat dwudziestu, '. 
licząc od roku następnego po dokonaniu . zalesienJa, 

11) grunty zryte w czasie wójny-1939 -' 1945 r.{okopy, 
rowy przeciwczołgowe) - naoktes latdwbch, licząc 
od roku następnego po ich zniwelowaniu (zasypaniu-', 

12) oQ,rodydziałkowe . odpowiadające warun!,-om okre
ślonym w ustawie z dnia 9 marca 1949 r. o pracow
niczych ogrodach działkowych (Dz. U, Nr 18, puz, 
117). 

13) grunty leżące odłogiem cO najmniej od dwóch lat 
(odłogi). oddane do zag<Jspodarowania -na podstawie 
umowy zawartej z prezydiuin rady narodowej - za 
rok, w którym nastąpi! jJierwszyzbiór; zwolnienie 
stOSuje się pod warunkiem uprawiania w cało~d 

użytków rolnych we własnym ' gospodarstwie; ' 
przepis ten stosuje się odpowiednio do -odłogów 

otrzymanych na własność indywidualną na podsta
wie orzeczeil organów adminLstracji pallstwowej, 

14) grunty nadane osobom osiedlającyms'ięna ob(;,lilpe 
Ziem Odzyskanyclpwtokn planowej -akcji ,'<V ~z wi.,zk:u 

Z wywłaszczeniem terenów mi cele ,realizacji naro-
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dawych planów tJ:0:.Spodał'czy.~h - wi całości w ti~ 
tl!zech lal', licząc od roku, w którym nastąpiło osie-

I dJenie; zwolnien~sto'Suje .się :pod wa-runkiem, że 
osiedlenie n!Cl>stąpiło w rjlma.'Ch akcji prowad~onej 
przez prezydia wojewódźkich ra.d nar0dowych wIa
iŚci~ych dla wywłaszczonych nieruchaffiości, po 

, uprzednim przedstawieniu org.a owi finansowerriu 
I karty osiedleńczej, 

15) grugty nadane OISGbom przesiedla ącym' się w HI..mach 
.akcji osi,edlellczej za.rządzonej na dany rok - w cało
Ści w ciągu trzechla't, lkzqc Od roku; 'w ktorym na
stąpiło 05'iedłenie i,objęci-e ' grunt , '8 jeŻ'eH Jl&iedlenie 

- t-o'bj.ęcie g,runtu n,i:ł-stąpiło w IV wartałe tego roku, 
'gdy 'dokon'a:nle~iewów jesienn-y h ·jest już n.iemożll
':V~w ci~gu czte;rech lat, licząe od fo,ku, w którym 
nastąpHo osiedlenie i objęcie ' gr nbu; zwolnienle sto
wJe się pod warunkiem, że ~te~ eni~ ' i objęcie gmn
hi na:stqpHo w ramach akcji pro adzonej przez orga-

, ny . admini.slracji państwowej.; po uprzednim przed-
5Ławieniu organowi finansowem~kartY osiedleńczej, 

16)' dziaiki ,przy za9 . .rod~~e o;sób wy ienion~ch w pkt 1~, 
Ił przYjętych d;o, społdzlelni pr ukcyJayck (rolni
czych zrzeszeń spółdzielczych" -r ł lniczych spó'ldzielni 

. wytwórc~yc~ i rolniczych zesporów 6pÓłd,ztekzych). 
. oraz d1;lałkl pod okopowe lub 'pucowlllcze, 'pr~
dzielone osobom skierowanym .~o państwowych go
s'P0da.rstw rolnych w charakteiz stałych robotnIków 
rolnych bądź do państwowego '9 spodaTstwa leśIJ,ego 
w charakterze 6talych robotnikó~' leśnych i tartacz
nyc,h - w okresie i na warunkach ustalonych w 
pkt 15, " . . L 

17) g!fUnty będące w zarządzie prz sięhiorstw lasów 
państwowych, oddane . 'do bezpłltnego uzytkowania 
p'r~cownikom nadleśnictw, rej o .16w lasów państwo
wych i r6wnorżę{inych' z nadle nictwami jednostek 
organizacyjnYch . lSzczególnych; 

grup.ty, w których , mieszczą się biornikl wody słu
. żące do zaopatf2~Ilita ludności , wodę" oraz ' grunty 
pod :wałami przeciwp'owodziow mi·; zwolnIenie sto
fmje się . na podstawie decyzji pr zydium powiatowej 
(miejSKiej) rady narodowej, 

19) przychody os,iągane przez poda:t ików, podatkU: grun
towego z wywozu z lasów pańS~<OWYCh do punktów 
l?rzeładunkowych ws~e'lkiego r zaju drewna i u±yt
ków niedrzewnych, wykonywa ego osobiście lub , 
% udziałem cz10nk6w najbliższej rod.ziny, oraz z do
rywczych czynności fu rmaństwal wykonywanych na 
,zlecefli'e p'rezydi'Ów rad narado,wICh' 

, 2. Zwolnienia, <> których mowa w UJSt. 1 pkt 1 - 4, 
.tosuje się przez wyłączenie 9bs aru iwolnion~o ~ 
ohszaru podleglljącego opodatkowail.'u (art. 7 ust . . l .17). _ 

3, Zwolnien~a, o których mowa w ·ust. 1 .pkt 6 - 18, 
.tosuje się przez odliczenie od pods awy opodatkowania 
gQspodarstwa rolnego tej czę~ci podst wy opodatkQwania, 
która -przypada na ohs'z,ar gruntów wolnionych . 

, 
. : ZaS'ady odliczenia (ust. 3) u tali Minister Finan-

1) ruelw~ stawkipo.datkowe w granica.ch do; 41P/. pod-o 
~ta'wy opocla'tkowani<l. dla poSzczególnych g.rui> Jn,dy
widualnychg,OS'poaarstw rolnych; .s~awki te rnog.ą 
być jedtlOłi.te w .ca,łym PaństjVie bądż c'różn~ na po
e'ZcZ€gółnych jego ebsxarach, 

2) 6tale Stawki podatkowłl w grani-cachdo lCJ'l/o J>01łsta
wy ,opodatkow;ania dla gospOOarstw rola'yell, posia-
danych przez,: ' 

a) instytucje publiczno-prąwnę, organizacje 6połeci- , 
ne i zawodowe oraz osoby prawne,klóry,~h do
chód zgodnie ze statutem jest obracany w całości 
na' cele ogólnej użyteczności, naukowe, oświato-

. we, kulturaine', sportowe i dohro:czynn~, 

b) rolriicze spółdzielnie produkcyjne; )-.~ , 

. . ~~ .. ~~ ~ 

c) zakłady wychowawcze, dzi-al'ające . na pod,s,fawie ;/:"':' 
przepisów o prywatnych szkołach orazzakladach < 

naukowych i w'ychowawczych, jak I:ównież za- - ',~<;~; 
kłady _o:pielwńq~ j s i.er()cince, utn:ymywaqe pIzez :';". ' 
stowarzyszenia .i związki oraz instyt1:l2je' i 'zakłady 

- jeżeli podlegają pa&twowemu nadzorowi i 
kontroli, ' 

d) osoby fizyC'Zne i pra~~ co do gruntów, o które 
w drodze- regUlacji pomniejszono go<;:podarstwa 
nadane im na podS'tawiedekretów z dnia ,6 wrześ
nia 1944. r. o pr.zeprowadzeniu ref'Ormy coJneLl,*~ 
dnia {) września 1946 r. o ustroju rolnym i osa4- . 
nktwie na obszarze Ziem Odzyskanvch i b, wolo' 
oog.o m. Gdaąska, . jezeli .grunfy te' pózosta.wały . 
w użytkowaniu tych osób, 

e) zespoły wypasowe owiec, zorganizowane na pod
stawię , regulaminu, potwierdzonego przez' Mini, 
sterstwo RolnictV(a, którym prezydia rad naro
dowych wyązieTżawiły będące w ich -zarządzi'e' 

grunty (Pilstwhska), wchodzące w 'skład Pańs.two
wego Funduszu Ziemi, 

f) 040by , fiZyczne . co d6 gruntów, stan9wiących' 
. współwła5Ilość, a uzytkowanych . jako hale ,wy~' , 
pasowe, 

g)' wspólnoty gr<>madzkie 'co do gruntów, uŻYUc.owa
ltych jako pilst~ka, ' 

h) osoby fizyC2ine, , zorgani~owan~ w ·tzw. 
urbarialne, co do , gruntów, st:anow'iClcych 
wła9110ść 'tych osób, 

, I) o.soby fizyczne ~o do ,niektórych gruntów pan
atwowych, oddanych tym osobótn -do"zilgospoda- ' 
rowania', 

8) sta:łą stawkę pod-atkową VI ljranicach do 12% .pod
".,. ~tiwy opoo'atkowania dla gospooanstw .folnych, pO- . ' 

siadanych przez osoby fizyczne, trudnii\'ce się ·czyn
.. ,Dościami fUIma~twa, wykonywanymi osobiście albo 
• . z udziałem członków najblii.szej rodziny, co do przy- ' 

chodów z tych , czynności. 

3. Rada Minicslr6w, może ustaH~ w drodze rozporżą
dzenia stałestawk1. podatkowe w granicach do t04/0 pod-

. ~w, w droozeioz;por~ądze~ia, " . stawy Oopodatkewania naruektórych obszarach Pań~wa 

Stawki pOdatkOWi' ' 

Art. 10.1. . Podatek oblicza sif od ,podstawy , op~
datkowania (art. 6) .przez zastosowanie ruchomej bądź 
stalej stawki podatkowej . 

2, Rada Ministrów ,corocznie ustala w, d'rodze roz-
porządzeni,a: 

1 dla niektórych grup podatników co do gruntów p,rzy- . 
dzielónych im do zagospodarowania na podstaw.j·e um0- ' 
wy zawa:rtej z prezydium rady narodowej na okres co , 
n ajm):l i ej trzech lat w rama,ch likwidacji odł,ogó'W i . in
nych nie zagospodarowanych użytków FQlnychbądi prze
kazanych do użytkowania w trybie dekretu z dnia 9 lu
tego 1953 r. o. całkowitym zagospodarowaniu użytków 
rolnych (Dz. U, Nr 11, poz,40}, 
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4. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia 
obniżać poda1ek ' o określony procent na niektórych 
obszarach Państwa bądź od niektórych rodzajów grun-tow. '" , " ' , 

5. Rada Ministrów może w 'drodze rozporządzenia 
upoważnić prezydia rad narodowych do: 

l) obniżania podatku indywidualnym słabo zago!iPoda
rowanym gospodar,stwom rolnym, j eżeli podstawa 
opodat1i:owaniawynikaj ącaz norm przeciętnego 

przychodu \9zacunkowego jest 'la wysoka w stosunku 
do fakty~nych przychodów danego gospod<lrstwa, ' 

2) podwyż.szania podałk~ indywidualnym gospodar
stwom rolnym, jeżeli podstawa opodatkowania wy
nikająca z norm przeciętnego przychodu szacunko
wego jest za niska w stosunku do ·· faktycznych przy
chodów danego gospodarstwa; podwyżka ta nie mo
że przekraczać 20% podatku dla poszcze>lólnego go
spodarstwa. 

6, Zasady i wysokość kwot obniżek (ust. 5 pkt 1) w 
,poszczególnych ',. pow'iatach oraz zasady stosowania plld
wyżeł;: (ust. 5 pkt 2) określi Minist er Finansów vi grani
cach, jakie ustali Rada Ministrów Vfdrodze ~ozporządze
nia. 

7. Jeżeli podatnik posiada gospodarstwa rolne w 
dwu lub więcej powiatach lub miastach stanowiących 

powiaty, podatek gruntowy oblicza się według stawki 
podatkowej, przypadającej od łącznej podstawy cJpodat
kowania" ustalonej dla każdego z tych gospodarstw; prze
pis ten nie dotyczy podatników, ktorzy obok własnego 

gospodarstwa rolnego na ziemiach dawnych posiadają 
nadto gospodarstwo na obszarze Ziem Odzyskanych i b. 
wo!ńego m. Gdańska. 

UlgI. 

Art. 11. 1. Przyznaje się ulgi w podatku: 

1) członkom zrzeszeń uprawy ziemi <Haz -członkom są
: ' siedzkich grup uprawowych, 

2) podatnikom poSiadającym na &v.rym utrzymaniu wię
cej niż czworo dzieci, a gdy podatnikiem jest kobieta 
- więcej niż dwoje dzieci, jeżeli łączna podstawa 
opoda tkowania za rok przyznania ulgi aie przekra
cza kwoty określonej przez Radę Ministrów w dro
dz~ rozporząd'zenia, 

3) członkom rodziny żołnierf:a odbywającego zasadniczą 
służbę wojskową ' - przewidziane w przepisach 
szczególnych, 

4) osobom określonym w art. 1 i art. 2 dekretu z (lnia 
13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar 
wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U, 
z 1953 r . Nr 28, poz. 112) . 

2. ' Niezależnie od ulg określonych w ust. 1 mogą 
być również przyznawane ulgi z tytułu nadzwyczajnych 
okpliczności istotnie osłabiających zdolność płatniczą 

podatnika. 

, , 

grup podatników, a w szczególności w stosunku do 
członków zrzeszeń uprawy ziemi, 

2) obni?ać podstawę opodatkowania dla niektórych 
grup gospodarstw rolnych 

2. Uprawnienia, określone w ust. 1, Minister ' Finan .. 
sów może przenos'ić na podległe organy. 

Podatek ,gnmtowy w ziemiopłodach. 

Art. f3.RadaMini:strów może wprow<ldzić w drodze 
rozporządzenia obowiązek całkowitego lub częściowego 
uiszczenia podatku gruntowego w ziem i opłodach "W po
szcze'Qólnycli lat ach podatkowych dla wszystkich lub 
niektórycli grup podatników w całym Państwie lub na 
pos.zczególnych j ego obszarach. Rozporządzenie ' to może 
lizależnić obowiązek całkowitego lub częśdowegouisz
czenia podatku gruntcwego w ziemiopłodach od stopnia 
wykonania zobowiązania, wynikającego z planowego 
skupu ziemiopłodów, oraz wskazać sposób ustalanid te r
minow płatności. 

V/spółdziałanie komisji rad narodowych. 

Art. 14. 1. Komisje budżet~wo-finansowe gt omadz
kich rad narodowych współdziałają z organami finamo
wymi prezydiów powiatowych rad narsdowych w za.kre
sie wymiaru i pohoru pod atku gruntowego i irinycn. na~ 
leżności finansowych, przypadających od indywidualny.:h 
gospodarstw rolnych, a w szczególności udzierają opinii 
w sprawach wymiaru, poberu, ulg i zwolnień, Qdwołall 
i zażaleń, odroczeli płatności i rozkładania na raty oraz 
umorzeń. 

2. Przepis ust. 1 stosruje się odpowiednio do wła~ci
wych dla spraw fi nansowych komisji miejskich i dziel
nicowych rad narodowych oraz rad narOdowych osiedli. 

Podatek gruntowy a podatek dochodowy. 

Art. 15. Podatnicy podatku gruntowego nie poclle
gt:.ją podatkowi dochodowel1!u od przychodów osiągni ę
tych z indywidualnych gospodarstw rolnych, jeżeli bądź 
wcale nie mają innych :i-I:ódeł przychodów, bądź też 511l1la 

dochodów z pozostałych żródeł przychodów na podstawie 
przepisów o podatku dochodowym nie podlega opoda t
kowaniu tym podatkiem; podlegają jednak OpOdcltko
waniu podatkiem dochodowym przychody z wydzierża
wienia gospodarstwa rolnego lub jego części. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. Hi. 1. Minister Finansów może z ogólnych 
wpływów podatku gruntowego przeznaczyć sumy w wy
sokości do 3% ogólnych wpływów tego podatku na wy
datki, związane ze specjalnymi premiami. 

3. Wysokość i zasady stosowania ulg (ust. 1 i 2) ' 2. Minister Finan.s,ów lub upowążnione przez niego 
ustali Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. ' prezydia rad narodowych m09ą przyznawać \9peCJalne 

Art. 12. 1. Minister Finansów w poro~umieniu z 
Ministrem Rolnictwa może w poszczególnych lala,ch po
datkowych w całymPailstwie lub na: poszczególilych jego 
obszarach: 

. l)pl"lyzna\vać częśCiowe luh calkowitezwolnienle od 
podatku w stosunku do wszystkich lubnieklórycl\ 

premie: 

1) osobom zatrudnionym przy wymiarze i poborze po
datku gruntowego' oraz w akcji nadzoru w ' tym za
kresie, 

2) na cele kulturalno-oświatowe gromad'1ffi przodują
cym- w uiszczeniu podatku gruntowego, 
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. Art. 17. 1. Z dniem wejścia ~w życie mniejszego 
"rlekretu tracą moc wszelkie przepisy w przedmiotach nim 

. unormowanych; a w EzczególilOści ' ustawa ' z dnia 28 
czerwca 1950 L o podatku grunto'.'1ym (Dz:. U. Nr 27, 
poz. 250) . 

. 2. Przepi.sy, wymienione w ust. 1, stosuje !;.ję jednak 
do podatku gruntowego, przypadającego za rata pcdiJt
kowe do 1950 r. włącznie. 

4. Organy finansowe, wskazane w zarządzeniu Mi
ni.stra Finansów, upoważnione są do koordynowaniadzia
łalności równorzędnych organów innych działów zarządu 
pallstwówego powołanych do współdziałartia przy ' usta
Iani.u podstawy opodatkowania, wymiarze i po·borze po
datku gruntowego oraz należności, opartych na wymi.a
rze tego podatku ' i innych niepodatkowych należności od 
gospodarstw rolnych. 

3. Rozporządzenia, wydane na podstawie dotych- Art. 18. Wykonanie dekretu porucza się Mi:1i.strowi 
czasowych 'przepisów, zachowują moc do chwili za.stą- Finansów . 

. pienia ich nowymi rozporządzeniami, opartymi na ni-
niejszym dekrecie, jeżeli nie są z nim sprzeczne. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 czerwca 1955 r. 

w sprawie zaliczenia poszczególnych powiató".vdo jedne~o z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przecięlne
go przychodu siacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku 

. gruntowego za rok 1955. 

Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 10 ust. 2, 3 i 4 de
' kretu z dnia 30 czerwca 1951 ·r.o podatku gIUntowym 
(Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143) zarżądza się, co nastę
puje: 

§ 1. 1. Zaliczenie poszczególnych powiatów do jed
nego z trzech okręgów gospodarczych oraz ·wyrażone w 
gotówce normy przeciętnego przychodu,szacunkowego z 
jedne.go hektara gruntów , w zależności od ich klasy, ro
dzaju i strefy ekonomIcznej dla celów wymiaru podatku 

. gruntowego za rok podatkowy 1955 podają tabele, stano
wiące załączniki nrl i 2do niniejszego lozporządz8nia. 

2. Jeżeli na skutek zmian podziału itdministracyjne
go Państwa dana miejscowość przeszła w okr~.sic do dnia 
1 inaja 1955 r. do powiatu, w kt6tym mają zastosowanie 
wyższe normy przeciętnego przychodu 5zacunkowzgo niż 
w powiecie, do ,którego miejscowość ta należała, Wów-

. czas do gOsPOdarstw rolnych, położonych w tej miejsco
wości, stosuje się przy wymiarze podatku gruntowego 
za rok 1955 normy przeciętnego przychodu szacunkowe
go, ustalone w tabelach norm dla takiego okręgu go.spo-

. darczego, do jakiego w 1954 r. należał powiat, z którego 
dana miejscowość została wydzielona. 

3. Normy przeciętnego przychodu szacunkowego, 
ustalone w tabeli norm dla strefy wielkOIp.iejskiej, litosu
je się do gospodarstw rolnych, położonych w 6lrefie 
miej.skiej m. st. Warszawy oraz następujących miast: 
Bielska-Białej", Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, GHwie, 
Krakowa,' Łodzi, Mysłowic, NJwego Bytomia, Rudy, Sie
mianowic, Stalinogrodu, Swpienic, Swiętochłowic i Za
brza. 

§ 2. 1. Dla poszczególnych grup indywidualnych 
gospodarstw rolnych, z wyjątkiem wymienionych w § 3 
pkt 8 - 11. usŁala się w -stosunku do ich podstawy opo

. datkowania ruchome S'tawki podatku gruntow2go, okre
ślone w skalach nr 1, 2 i 3, stanowiących żałączniki nL3, 
4 i 5 do niniejszego rozpOrządzenia. 

2. Ruchome stawki podatkowe według skali nr 1 
litosuje się do określonych w us(' l gospodarstw rolnych, 
położonych na obszarze m, st: Vv arszawy, m. todzi iwo
jewództw:bydgoskiego, kieleckiego, krakowskiego, łódz
kiego, poznań·skiego (z wyjątk; !mpowiatu pilskiego i 
lU! Piły). rzeszow5k.iego lz wyjątkiem powiatów . . le.skie-

. ~ 

go ustrzyckiego), etalinogrodzkiego warszawskie.go 
oraz na obszarze powiatów: augustow-'ikiego, białostoc
kiego z m. Białymstokiem, bielskiego, hajnowskiego i sie
miatyckiego wojewódz·twa białostockiego, powiatów: 
gdań'5Jkiego .z m. Gdańskiem, kartuskiego, kościerskiego, 
nowodworsko-gdańskiego, puckiego, starogardzkiego, 
tczew-skiego z m, Tczewem,. wejherowskiego.! miast: Gdy
ni i Sopotu województwa gdańskiego, powiatów: bilgo, 
rajskiego, kraśnickiego, lubartowskiego , lupelSkiego ,z In. 
Lublinem, łukowskiego, opolsko-lubelskiego: :)arczew
skiego, puławskfego i miast Chełma i Zamościa woje
wództwalubel5kiegQ i powiatu nowomiejskiego woje
wództ\~ olsztyilskiego. 

3: Ruchome stawki podatkowe według skali nr 2 
'stosuje się dookreśłonych w ust. l gos'Podarstw rOlny{:h, 
położonych na obszarze województw: · koszalińskiego, 
opolskiego,szczeciń-skiego, wrocławskiego i zielono!Jór
skiego oraz powiatów : · grajewskiego, kolnel'tskiego, łap
skiego, łomżYl1,skiego, monieckiego, eokólskiego, suwal
skiego, wysokomazowieck iego i zambrowskieuo \.oje
wództwabiałostockiego, powiatów: elbląskiego z m. El
blągiem, kwidzyńskiego, lęborskiego, m31borskJego i 
sztumskiego województwa . gdańskiego, powiatów: bial
skiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, kf3snystu\\lskie
go, radzyńskiego, tomaszowskiego, wlodawskiego i za
mojskiego województwa lubelskiego, powiatu dz i ałdow
skiego i m. Olsztyna województwa olszt yńskiego, po
wiatu pilskiego i m. Piły województwa pOZllilńskiego, 
powiatów leskiego i ustrzyckiego województwa rzeszow
skiego. 

.". Ruchome -stawki podatkowe według skali nr 3 
stosuje się do określonych w ust. 1 gospodarstw rolnych, 
położonych na obszarze województwa olsztyńskiego (z 
wyjątkiem powiatów: działdowskiego, nowomiejskiego 
i . m. Olsztyna) oraz powiatów: ełckiego, goldapskiego i 
oleckiego województwa biało.stockiego. 

5. Jeżeli pooatnik posiada gospoda rstwa rolne w 
dwu lub więcej powiatach lub miastach stanowią::ych 

powiaty i w jednym z nich mieszka, WÓwcz&sprzy obli
czaniu podatku gruntowego st05uje się · stawkę i~odiltko
wą, przypadającą od łącznej ' podstawy Opodd tkowania 
okre~lon'l w ikaliobowiązującej w powiecie (mieściesta-
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