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,

miesiącu styczniu n.astępnego 'roku, najpóźniej jednak
ny . zali<=zće nil podatek gruntowy za 'rok na5tępny.
"

,

".-

h§Jt ' •. qbn~.i:~il' i ,~~fł! <?~re~lone ~ ,ninlej,s.~YJłl r~J.
orzi}dzeniu w przypadku
a!eżnje jedna od drugiej.

lCłL

zblegu ,pf;l;yzuaje

j SJ~m~

towym O'r02 w wykonywaniu ' ' śwfooczf!ii w naturze na
niektóre cele ,publiCzne (Dz.U. z 1952 r / Nrll, poz. 7()
i z 1'953 r~ Nr 49,poz. 240) w cz~ści dotyC7.lłCej ulg w po"
, datku gruntowym.

§ 11. Wykonanie roz.poI'lądzeniaporucla atę MinI2. Obniżki i ulgi obUcza 6ię od kwoty podatku, . 6trowi Finansów,
stalonej za dany rok, a w przypadkach obniżenia po§ 12. Rvzponądzenie wchódzi w ż-rciez dniem 0900aUtu Ó 100/. (I l} od kwuty podatkupomniejetloliej
6zenia i · ma zastosowanie do wymiaru podatku ' grunto10'1•. ·
.
.
wego.- poczynajiłC ' od roku 1965.
, § 10. Traci mocrozporzą~zenie RAdy Ministrów z
.nia .20 lutego 1,952 r. w sprawie ulg dla, członków rodzin
Preies Rady Ministrów: J. Cyronklewic.,'
'Ż mierzy kadrowej &łu:iby w()~owel w podatku gIun-
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ROZPORZĄDZE~IE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 czerwca 1955 r.
-

w

sprawJe" ,wyk~nanla

Na podstawie art. 3, art. S usL4, art. 9 ust. 4 i art. ,12
kretu z ,dnia 3D czerwca 1951 r. o pwatku gnmtowym
z. U. z 1955r. Nr 23, poz. 143) zarządu 5ię, c.o naf?tę

je:
§ 1. t. Przenos! się obowiązek podatkowy na osofizyczne i nq osoby 'pIawne:

,.
"

.~~

.

które gospodarują na gruntach palistwowych zarzą
dzanych przez prezydia rad narodowych, instytucje
publiczno-prawne, przedsiębiorstwa państwowe lub
przedsiębiorstwa będące pod zarządem państwowym,

,

-

ł

r

) którym prezydia rad narodowych oddały w gospo, darowanie grunty pryw~tne na podstawie dekretu ,
z dnia 9 lutego ' 1953 r. o . całkowitym zagospodarowaniu użytków rolIJ,ych (Dz. U, Nr 11, poz. 40),
którym jako bezrolnym, małorolnym i średnioIolnym
chłopom pozostawio.no . nieharuszcne pru'.\ro użytko
wania dóbr martwej ręki na skutek ważnie zawartych umÓw dzierżawnych prżed przejęciem ' przez
Państwo nieruchOmości zIemskich łub ich części na
podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przeję
ciu przez Państwo dóbr martwej , ręki, pcręczelliu
proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzen,iuf'unduszu Kościelnego (Dz. U. Nr9, poz. 87),

;,

I

:

'Illektórycb przepisów dekreluo podatku gruntowym.

4 którym 'pozostawiorio w dotychczasowym uży~kowa
niu grunty, o które pomniejszono w drodze regulacji
gospodarstwa nadane im ' tv trybie dekretu z dnia
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
(Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) oraz dekretu z dnia
6 września 1946 r. o uslroju rolnym i ósadnictwie
na obszarze Ziem OdzysklUlych i byłego Wolnego
Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz. 479),

brane zostały zespołowo. W przypadku dokonaniiI wymiaru na ten rok organ finanso,,,y obowiązany jest
uchylić z urzędu caiy wymiar podatku .i odpisaĆ go podatnikowi w trybie określonym w przepisach o zobowią
zaniach podatkowych.
2. Wpr~ypadku gdy p~datnikdokonal indywidualnych żniw z części gruntów 'wniesionych do spółdzIelni
w pierwszym roku po wstąpieniu do sllółdzielni lub jeżeli wstąpił w jesieni po zasiewach ozimych w nast';Pnym roku po>wstąpieniu, wówszas płaci podatek za
dany rok według .stawki podatkowej, przypadającej od
podstawy, opwatkowania ustalonej z glUntów, l których
dokonał indywidualnych żniw.
W przypadku gdy podatnik będący ('Zlonkiem
poza działką przyzagrodową uprawia i dokonuje .zbiorów indywidualnie z n;e wniesionych do s'pół
dzielni gruntów własnych . lub objętych WSPÓlni\ gospodarką gruntów członka rodziny wskutek tego, że gruntów
tych nie mógł włączyć 'do spółdzielni z uwagi na ich położenie w innej miejscowości;
wówczas płaci podatek
według sŁawki podąlko"vej, przypadającej od podstawy
opodatkowania ustalonej ż gruntó'Nnie ~ wnies;onycłl do
spółdzielni i użyŁkowanych indywidualn:e. (bez włi{cz~"
·
.
. .
, nia działki przyzagrodowej).
3.

ępółdzielni

W przypadku gdy podatnik -będący czlWlkiem
po za działką przyzagrodową uprawia i dokonuje .zbiorów indywidualnie z cz~ści gruntów włalinych
nie wniesionych 'do s'półdzieini bądź gruntów członka
rodziny objętych przed wstąpieniem do spOłdzielni w,s pólną gospodarką, wówczas z tych gruntów płaci za dany
rok podatek według stawki przypadającej od poosiawy
opodatkowa.nia ustalonej łącznie z gruntów włączonych
do spółdzielni i uprawianych indywidualnie .
4.

spółdzielni

. 5 którzy ' gospodarują na gruntach państwowych bez
. aktu , ńadania lub bez umowy dzierżawy (użytkowania).
.

..;

.,

~,\

.Er .

'- "4:!

§ 3. W przypadku gdy na podstawie nomi przedęt
nego przychodu szacunkowego z 1 ha użytków rolnych,
właściwych
dla gruntów .. ~wolnionych w myśl aJ t. 9 '
2. Obowiązek pod,atkowy ciąży na osobach ukreś~!>_ ust. 1 pkt 6 - 18 dekretu z dnia 30 czerwca 19.5ł LO pÓny h wu.st. l tylko za te lata pooatkower Vi których datku >g.rimtowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23" #02:. f43), nie,
tp.ożna usl.alić podSld\vy ' opodatkowaIlia p'rzypadaJącej
uż tkują (dzierżąwią} one grunty . .
z tych gruntów, wówczas podstawę tę ustala się za po§2. 1. PQdatnik, ktMy przystąpił W ciąga, roku ,do mocą średniej normy przeciętąego pnychodu .gz::l(:lmko~
roI iczej spótdzielni produkcyjnej, przestaje być pOdat~ wego, jaJ{i} przypada z' r ha po:Ws;tałych, ·gl'~(lt{)W'19r;s'p.O~ ·:'; ";
ni Lem Od d,n.ia (sty.cznią lego pJku z tyc~_gfllntów, kló-' ' di'Hslwa . rolnego, które nie ' ~()rzysta}ą ze zwolnienia 00 " .
OSlf/.ly wrihisiOJle,' do spółdzie)nLi z .których plóriyze- , pOdatku; a 'w braku tych danych - na podstawie norm ' c

,' ,
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przeciętnego przychodu z l ha użytków rolnych, właś ci
wychdla gruntów bezpośrednio sąsiadujących, zaliczonych do tego samego rodzaju użytków rolnych, co igrun.
ty zwolnione.

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku gruntowego nauczycieli szkół podstawowych co' do gruntów, b ędących
w zarządzie organów administracji szkolnej, a przekazanych im do bezpłatnego gospodarowania przez te organy.

Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. l, nie konauczyciele, jeżeli przydzielone grunty oddają
do gospoda:rowania osobom trzecim (np ~ w <tzierż,awę).
2.

rzystają

§ S. Upoważnia się prezydia powiatowych (miejskich) rad narodowych do zwalniania od podatku - w
zależności od miejscowych warunków - podatników g()spodarujących na gruntach przydzielonych im do zagoo.-

podarowania na podstawie umowy zawartej z~pre:zydfum
rady narodowej na okres co najmniej trzech l at~ '.tryjJfe ,
dekretu z dnia 91utego 1953. r. o całkowitym z;agoli'jioqa.
rowaniu użytków mnych (Dz. U. Nr 11, poz: 4:0j - , co '
do tych .gruntów z,a Fok, w .którym nastąp ił pierw,s zyi
zbiór; zwolnienie stosuje się pod warunkiem up rawian ia
w całości użytków rolnych we własnym gospodarstw ie.
§ 6. Traci moc rozporządzen i e Ministra Finansów-'l,
dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu
o podatku gruntowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 38, poz. 293,
z 1952 r. Nr 32, poz. 223 i z 1953 r. Nr 48,poz. 234).
Rozporządzenie

§ 7.

szenia z

mocą

od

~nia

wchodzi w życie z dniem oglo1 stycznia 1955 r.

,

Minister Finansów: T. Dietrich
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•
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Reklamacje ' z powodu niedoręczen ia poszczeqó lnych numerów wnosić nal eży do 'Administracji Wydawnictw Urzędu
Rady ' Ministrów (Warszawa. ul. Brilcka 20a) w terminie 10 do 15 dni po otrzyman:u następn eq o numeru.
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• • ..1

Oplata za prenumeratę Dziennika Ust a w wynosi: rocznie bez załączlllków 45,- zł. z załącznikami 60.- zl , półrocznie bez
zl. (W formie zalą czrii kńw opatrzo nych odrębną numeracją stron d ruk owane
są obszerniej~e akty z zak resu stosunków międzynarodowych ).
Prenumeratę można zqlaszać tylko n;! okres roczny (od tlI lub na okres półroczny (00 I.I i ·od I VIII
Oplata po win na
być uiszczona co na.jmn iej na mies ią c przed okresem prenumera ty. a WięC za okres, roczny lub za I półlocze do dnia
30 listopadil, za II półrocze -do dnia 31 ma ja, Do abon entó w. którzy opłac'ą prenumelatę po tych te rmin ach.
wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opó ź n ien iem, Jednostki na rozrachunku qospodarczy'm i mni abonenci
powinni dokonać wpłat za prenum e r a tę na konto Narodowego B,'lnku Polskiego VIII Oddział Młei,~kl. Warszawa,
Nr 1532-91-5 cz. 2 dz. 5. rozd.z. 19, Rachunków za pren um f' ratę nie wystaw ia się.
Na odcinku wpłaty nal eż y poda': d o kładną nazwę instytucji (bez skrótówl nazwę i nume r doręczają ceqo urzędu .pO~złO
weqo (jak Warszawa 10. Poznań 3 itp I. powiat. 'ulerę nr domu. nr skrytki pocztowej oraz iloś ć zamawi anych eqzempJ arzv
Dziennika (JstilW

załączników 27.'- zł, z zalą czni kami 36.-

Pojedyncze eQzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w Admini~tracji ' Wydaw~jl' tw Urzędu Rady Minlstr(l w. Warszawa Bracka 20a w punktach sprzeclaiy w Warszawie: .,P om Książki". Ksi ę\ja rnia Prawn0·ekonoruiczna pl 3 Krzvży 12, kiosk "Domu ' Ksii:ł7, k i" w qm ~hu ' sądów , al. Gp.n. Świerrzewskieq o 127 w kasach Sądów WOjew,órłzkkh w : B;a'Ivmstoku. Gdańsku. lYielcach Koszalinie f:,odzi O~olu ; Rzeszowie ; Stalinoqrodzie. Wrocławiu i lie loop.i Górze oraz w kasach Sądów Powialowych w : Bydó 0SZ"Z« Bytom;u. Cieszynie; Gzęstol'howie, GdynI
Gliwicach Gn:flżnie Jel enie j,
Górze. Kaliszu Krakowie. Lublinie, Nowvm ~ S ączu. Olsztynie. :Oslr~ie Wlkp., ·Poznaniu Przemyślu Ra ciborzu Rad omiu.
S;:czecinie. Tarnowie. ',Toruniu .i Zamościu.
Redak<:ja: Urz&d Rady Minl'slrów - BiUro Pr.a wne, Warszawa. a'l Slalin.a L'3
Admipistrada', Administracja WVdaWn ł( Iw Urzędil R'ildv: Minislrów Warszawa ul Bracka 20a
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