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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTR6w. 

z dnia 8 czerwca 1955 To 

w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez10lników z działów specjalnych, 
z wód zamkniętych iz innych źródeł. 

Na podstawie aTt . 8 ust. 4 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. 
o p datku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143) zarzą
dza się , co nC\!S-tępuje: 

~ 1. 1. Nie podlegają doliczeniu do pods tawy o.podatko
wa ia . podatkiem gruntowym przychody, osiągane przez po

ików prowadzących w większym rozmiarze działy specjal-
n e zakresie: 

1) prawy roślin włóknistych (lnu, konopi Hp.), lnianki, upra
wy winogron, szkółkarstwa, chmielarstwa, nasiennictw a. 
roślin pa,stewnych i traw, pszczelarstwa, mleczarstw d, ho
dowli bydła, koni, owiec, t rzody chlewnej i inny::h zwie
rząt użytkowych, ho,jowli i tuczenia ptactwa domowego 
i hodowli innych ptaków oraz wydobywania torfu, 

2) prawy roślin przemysłowych (buraka. cuk rowego, cykorii, 
ziemniaka . przemysłowego itp .), oleis tych (rzepaku, rze
piku, maku, słone'cznika, rącznika, gorczycy, dyni oleistej, 
rzodkwi oleistej, kapusty ab1syń'Slkiej iłjp.) , lekarskich (zie
larstwa), rtytOlIliu i naS'iennietwa tych roś,Hn, jedwabnictwa 

raz uprawy wikliny i hodowli pieczarek - pod wanm
iem, że przychody z wymienionych upraw zostały osiąg
ięte z dostaw na :rzecz. przed,siębiorstw gospodarki u.spe

ecz-Ilii:onej w rama,ch zawartych i wyk,onanych umów plan
a.cyjnych (kontraktacji), 

3) prawy warzyw i kwiatów oraz na,siennictwa z tych upraw 
' rowadzonych w nowozałożonych ) bądź odbudowanych 
zkIarnia,ch i inspektach na okres 2 lat, licząc cd .roku 
ierw<S'Zego zbioru. 

~. Minister Finań,sów może nawniOtsek Mini,slra Rolnic
twa [z1l;rządzić niedoliczanie do podstawy opodatkowania po
datktem gruntowym przychodów, osiąganych z produk.,:ji na
Sientlictwa wszystkich lub niektórych g,atunków warzyw i 
k wi tów, dost:arczanycl,l na podstawie umów jednostkom han- . 
dlu społeczmonego. . 

. Nie podlegaj ą doliczeniu do podstawy opodatkowania 
POd~'kiem gruntowym prz. ychOd.y osl.·ągan .. e pTzez .. PO.d iltnikÓw 
podatku gruntoweg'o z inny~ źrĆ)deł, nie . pod;\ęgaJą~;ych pb
datk wi obrotowemu, a mianowicie: 

1) ~ przemysłu ludowego, domowego, chałupniczego albo rze
rieślniczego, wykonywanego osobiście lub z udziałem 
złonków najbliilszej rodziny, 

2) ze sprzedaży produktów leśnych lub łąkowych własnego : 
zbioru, do!wnywanego o:;obiście lub z udziałem członków 
najbliż:szej rodziny , 

3) ze rSip:rzedaży ryb i rakóvv, pochodzących z p'ołowu na. wo
dach otwartych, wykonywanego os:obiś cie lub z lldzialem 

. członków najbliższej rodziny, 

4) z funnańJs-twa, wykqnywanego osobiście lu b z udziałem 

członków najbliższej ro,dziny; przychody te pódlegają jed_ 
nak o'dręhnemu opodatkowaniu podatkiem gruntovrym. 

§ 2. 1. Podlegaj ą doliczeniu do podstawy opodatkowania 
podatkiem gruntowym p rzychody o,siągane z następuj ących . 

p rowadzonych w większym rozmiarze działów specjalnych : 

1) z uprawy gruntowej warzyw i na,siennictwa ogrodniczego I 

tych warzyw, 

2) z upraw y gruntowej krzewów owocowych (a.grestu, .po
rzecz.ek itp.) oraz roślin ~ielnych owocujących (poziomek, 
tru,skawek, malin itp.), z tym że przychód z krzewów owo
cowych i malin ustala się w 3 roku, a z truskawek i po
ziomek w 2 roku po zasadzeniu, 

3) z upiraw pod szkłem warzyw i kwiatów, tj. w inspektach . 
jedno_ i dwus'padowych (belgijkach) oraz w sZklarniach). 
zimnych i og:rzewanych,. 

4) z uprawy gruntowej kwiatów, 
5) z innych działów specjalnych nie wymienionych w punk

tach poprzedzających, jak z wydobywania p iasku, żwiru, 

kamienia itp . . 

2. Podlegają również doliczeniu do podstawy opodatko
wania podatkiem gruntowym przychody z wód zamknip,tych. I 

J. Za wody zamknięte uważa się: 

1) stawy sztuczne służące do hodówli i przechowywania ryb, 

2) sztuczne odgałęzienia ",a turalnego łożyska wody, dopóki 
służą wyłącznie do hodowli ryb i są stale zamknięte d l. a 
prz~ływu ryb większych niż miara określona w przep isach 
Ó rybołóws1wie, 

3) stawy naturalne i jeziora nie posiadające stałego lub okre
sowo powtarzającego się połączenia z innymi naturamymi 
łożyskami wody, przydatneg'o dla przepływu ryb. 

, , 
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§ 3. Za ,prowadzone w większym rozmiarze działy spe
cjalne uważa się: 

1) uprawy grull'towe warzyw i nasi€lIlnictwa og-rodniczego 
tych warzyw, jeżeli obszar gruntu zajętego pod wymie
nione uprawy przekracza w strefach wielkomiejskiej 
i miej.t>kiej - 2.000 m2, a w pozostałych S'tre'fach-
3.000 m2 , 

2) uprawy gruntowe k'rzewów owocowych i roślin zieJnych 
owocujących, jeże li obszar gruntu zajetego pod wymie
nione uprawy pr,zekracza w :sitrefach wielkomiej,skiej i 
m iej'skiej - 3.000 m!, a w pozoistałych s'1:refach 4.0.0.0 m!, 

3) uprawy gruntowe warzyw i nasiennictwa ogrodniczego 
tych warzyw oraz uprawy krzewów owocowych i roślin 

zielnych owocujących - w rdzie zbiegu tych upraw w go
lS!podarostwie, jeżeli łączny obszar gruntu zajętego pod wy
mienione uprawy przekracza w strefach wielkomieJskiej 
i miejskiej - 3 . .000 m2, a w pozostałych S'trehtch-
4.QOO rn~, z tym jednak że up<rawy warzyw i nasiennictwa 
ogrodniczego tych warzyw na obszarze rsrzekraczającym 
granice określone w pkt 1 uważa ;SIię zawsze za dział spe
cjalny, prowadzony w większym rozmiarze, 

4) uprawy pod szkłem warzyw i kwiatów, tj. w inspekt<lch 
jednospadowych i dwuspadowych (belgijkach) oraz w 
szklarniach zimnych i ogrzewanych - bez względu na 
powierzchnię inspektów i szklarni, 

5) uprawy gmntowe kwiatów - bez względu na pow'iench
nię, jeżeli uprawa prowadzona jest na sprzedaż, 

6) inne działy tSpecjitlne, jak wydobywanie piasku, żwiru, 
kamieni itp. (§ 2 ust. 1 ,pkt 5), jeżeli różnica pomiędzy 
faktycznym przychodem osiąglliętymz poszczególnego 
działu specjalnego a przychodem .szacunkowym, obliczo
nym na . podstawie norm przeciętnego przychodu szacun
kowego za dany rok podatkowy z częś·c i gruntu zajętego 
pod dział s,pe{;jalny, przekracza 3'\fl/o przychodu 5zaounko
wego. 

§ 4. 1. Przy us,talaniu przychodu z powierzchni gnmtów 
zaj ę tej pod nasiennictwo o'grodnicze warzyw n ie bierze :się 
pod uwagę części powierzchni przeznaczonej na wy'sadki. 

2. Przy ustalaniu przychodu z upraw p od s'zkłem p rzyj, 
muje się: 

1) przy inspektach jednospadowych - powierzchnię, ,obliczo
ną w metrach kwadratowych według długości ścian , 

2) przy inspektach d wuspadowych (belgijkach) i szklarniach 
- powierzchnię obliczoną w metrach kwadrat owych we
dług wewnętrznej długości ścian po wyłącZeniu powierzch
ni chodników, pmnie.szczeń zajętych pod llrządzenia dQ 
ogrzewania itp. pomie>szczell, nie nadających się do pro-
dukc}i upraw szklarniowych. ': 

3. Przy ustalaniu przychodu z upraw warzy'lo/ pod ,szkłem 

nie bierze się pod ,uwagę powierzchni przezna-czonej do pro
dukcji rozsad na potrzeby wła·snej uprawy gruntowej warzyw 
w ilości: 

1) przy inspektach jednospadowych - 100 m2 bądż 

2) przy inspektach dwuspadowych tbelgijkach) i szklar
niach zimnych i ogrzewanych - 35 m2 

- na 1 ha uprawy gruntowej warzyw. 

.§ 5. 1. Przychód z d ziałów specjalnych prowad'lOn.ych 
w większym rozmiarze (§ 2 ust. 1) ustala się: 

1) z uprawy gruntowej warzyw i nasiennictwa ogrodl1i : Z€go 
tych warzyw oraz z uprawy gruntovvej krzewów owo
cowych i roślin zielnych owocujących: 
a) w stnifach wie jskiej i wiej'skiej oddalonej - w wy

sokości 2-krotnej, 

b) w powstałych ,s'trefach - y.; wY'sO'ko§ci 2,75-l.uotnej 
- normy ' pr,zedętnego przychodu sizacunkowego, okre
ślonej za dany w!k podatkowy dla 1 ha gnmtów ornych 
najwyższej ki'asy gruntów danego gospodars'twa rolnego, 

2) z uprawy pod ,s:zkłem: 

aj ze 100 m~ inspektów jednospadowych lub inspektów 
dwuspadowych (belgij ek) nie ogrzewanych w spo'sób 
_~=ya~ • 

h) z 50 m2 s,zklarni zimnej bądż inspektów dWUispadowych 
(belgijek) ogrzewanych w sposób >sztuczny, a>lbo 

cl z 25 mI! szklarni ogrzew anej: 
- w wysokOś ci 9()flf,o normy przeciętnego przychodu sza

cunkowego, określonej za dany rok podatkowy' dla 
1 ha gruntów ornych I kla·sy tego okręgu i tej sll:efy 
ekonoID'icznej, w których połQżone jest dane gG>Spo, 
darstwo rolne, 

3} z uprawy gruntowej kwiatów -' w wysokości 6-krotnej 
nonny p.rzeciętnego przychodu szacunkowego, określonej 
za dany rok podatkowy dla 1 ha grunt ów ornych naj wyż

szej klasy gruntów danego gospodarstwa roInego, 

}) z innych działów specjalnych, jak z wydobywania ' piasku , 
żwiru , kamieni itp . - w wysokOŚCi faktycznego p rzyCJ10, 
du osiągniętego z tego działu specjalnego po uwźglęclnie
niu wniosku komisji budżetowo-finansowej gromadzkiej 
rady narodowej, pO-l.jętego na pod.stawie · o<piniibiegłych . 

2. Prezydia powiatowych (miejskich ) rad nal'odowych 
mogą - w . zależności 'Od warunków miejscowych - podwyż
s'zać lub obniżać wszystkie lub niektóre ' normy przy chodu. 
okreśkJlle w ust. 1, w gran icach do 25% w gór~ lub w d~f. 

§ 6. L Przychód z uprawy gruntowej WdrlyW i nd,; ien
nictwa tych warzyw, z. krzewów o wocowych i roś l i n zielnych 
owocujących w up rawie grunt owej ustala s'i ę _ w ten sposób, 
że do przychodu szacunkowego gospodariitwa rojnego obliczo
nego z Ciił€go 'Ohszaru gD5<poclarstwa rolnego na podstawie 
nQrm prz-ed~tne!'lo przychodu szacunkowego doUcza I'lię przy
chód 'Obliczony z o'boszaru zajętego pod 'te uprawy po 'wyłą<: ze

niu powierzch.ni , określonej w § 3 pkt 1 bądż 2 lub 3. 

2. Przychód obliczony według norm .określonych \v § 5 
ust. 1 pkt 1 i 2 obniża się o SOOfo z obszaru, z którego pr0dukcję 
podatnik zakontraktował pod warunkiem, że wykonał on umo-
wę kontraktacyjną. . 

3. Jeżeli pod.atnik zakontrakt{lwał produkcję tylko z czę 

SCl powierzchni gruntu zaj~tej pod uprawy wymienione w 
ust. 1, wówczas t'ę częś<: powielfZdmi uwzględnia 5'ię 'W ')bsza
rze prz-ekraczają<Cylugranice okr'eślone w § 3 pkt 1 bądż 2 IlJl b 3. 

4 . }'1inister Finan~ów może na wnio'sek Mini5tra Ro:lnic
twa obniżać o 5,0% przychody., obliczone według norm ok:-e
ślonych w § 5 u st. 1 pkt 2 i 3 z uprawy kwiatów w gruncie i 
pod szkł.em z obszaru, z którego produkcję podatnik dostarczył 
na podstawie umów jednostkom handlu u'S<poł.e.czni'0negQ . 

§ 7. 1. . Nie podlegają doliczeniu do pQdstawy opodatko
wania g.o'spodars'twa rolnego przychody : 

1) z sadów w go,spodarstwacn ro\niczych spółdzielni produk
cyjnych (rol.nkzyi:hzrzeszeń spółdzi.elczych, rolniczych 
spól-clzielrti wytwórczych i rolniczych zespołów SpD. Iziel
czych), 

2) w gospodars'twach rolnych nie wymienionych w pkt 1: 

al z sadów w Wieku do 1<l lat, 

bl z sadów w wieku punad 10 lat na obszarze nie rprzekra
czającym 113 hektara. 

2. Od przychodu z każdego ara .nadwyżki obszaru .s.adu 
ponad 1/ 3 hektara (ust. 1 pkt 2 lit. bl podatek wynosi: 

/ 
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w o krę " a C h 
I II 

lU strefach ell.oIiomicznych: 

wielko
miejska miejska 

.----
pod-

miejska 
. . k wiejska . j k pod- I .. k wiejska mI' ej' ska 

wleJs a oddalona mle s a miej~ ka , WlejS a oddalona 
pod

miejska 
wiej'ska wiejska 

oddalona 

11,00 I 10,00 I 7,00 4,00 I 3,50 

3. Na żądanie podatnika, a także w przypadkach gdy 
Ul talenie obszaru sadu w drodze pomiarów jest utrudnione, 
o sIZar sadu ustala się według iloś,ci drzew owocowych w wie
k ponad 10 lat, przyjmując że jedno d:rzewo zajmuje , po
ierzchnię 30 mll . W tym przypadku nie liczy Isię drzew, młod
ych, drzew wiśni i drzew rosnących dz'iko. 

4. Jeżeli pomiędzy drzewami w sadzie prowadzona jest 
r wnocześnie gruntowa uprawa warzyw, nasiennictwa ogrod
n czego warzyw, kwiatów bądż krzewów owoco'wych lub TO

M n zielnych owocujących, wówcza-s u s'tala !Się óddzi:elnie przy
c ód z tych upraw według przephsow niniejszego roz,porządze
n' oraz oddzie1niepodatek z sadu, z tym że podatek z sadu 
o niża się o 50% . 

5. Jeżeli podatnik zakontraktował i dostarczył ja.błka, 

wczas z ohszaru sadu wyłącza się po 30 m 2 za każde 30 kg 
ta'rczony.ch jabłek w I LII wyborze. 

6. Jeżeli wszystkie lub niektóre drzewa w danym roku 
owocowały całkowicie lub zbiór owoców był słaby, wów

cz s należy stosować ulgi w podatku gruntowym na zasadach 

I 

2,50 I 8,00 5,50 3,00 2,00 

przewidzianych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
B czerwca 19S5 L w sprawie obniżek i ulg w podatku grunto
wym (Dz. U. Nr 23, poz. 145) . 

§ 8. 1. Przychód z wód zamkniętych ustala się .. .., wy
sokości faktycznego przychodu osiągniętego prrzez podatnika 
z posiadanego o'bszaru wód zamkniętych, z tym że nie może 
on przekraczać dwukrotnej normy przeciętnego rp,rzychodu sza
cunkowego, określonej za dany rok podatkowy dla IV kIeSY 
gruntów ornych okrtlgu gospodarczego i strefy ekonomicznej 
miejsca położenia tych wód. 

2. W razie !Stwierdzenia, że dany obszar wód zamknię- , 
tych nie przynosi posiadacZlowi żadnych korzyści, nie ustala 
się przych?du z tych wód. 

§ 9. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Finansów. 

§ 10. Rc}Zporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosrzenia 
i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1955. 

Prezes Rady Ministrów: J. CyrankiewJcz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 11 czerwca 1955 r. 

'sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycmia 19,47 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń 
pieniężnych i trybu postępowania przy egzelmcji świadczeń pieniężnych od rolników. 

Na podstawie art. 50 ust. 3 oraz w związku z 'art. 44, 
52 Ust. 6, art. 80 i art. 190 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. 

o gzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. 
z 1 47 r. Nr 21 , poz, 84, z 1950 r. Nr 7, poz, 78 i z 1953 r. Nr 46, 
poz 225) Rada Ministrów w celu uporządkowania po stępowa

nia egzekucyjnego w sto,sunku do rolników zarządza, co na
stę uje: 

§ 1. 1. Z majątku rolników, z zastrzeżeniem zwolnień 

prz widzi1,lilych wart. 50 ust. 1 i ust. 2 dekre tu o egzekucji 
ad inistracyjnej świadczeń pieniężnych oraz w § 2 niniejszego, 
roz orz ądzenia, egzekucji administracyjnej świadczeń iPienięż
nyc podlegają w ,sz czególności : 

l) zboże i inne ziemiopłody, a zwłasz,cza zboże i ziemio
płody obj ęte dostawami obowiązkowynli, 

2) rzada chlewna (w tym również maciory przeznaczone na 
rzeż), zwła,szcza objęta dostawami obowiązkowymi, 

3) ydJo i konie, 
4) rarzywa i owoce, ' , 
5) ewentarz martwy, a zwłaszcza wirówki i bryczki wyjuz-

6) rr~:~:nioty osobistego UŻytku, ' p. Ponadto podlegają egzekucji: . 
1) ierzytelności z tytułu dostaw obowiązkowych i kontrak

acyjnych - do wysokości 25% należności brutto za do
tarczony towar, n ie więcej jednak niż 50% należności 
rzypaaającejz rozliczenia końcowego, 

I) ynagrodienia, za prace tych rojników, którzy są jedno
eśnie pracownikami w jednostkach administracji pań-

twowej lub gospodarki uspołecznionej, w wysokości 
'5, gdy wynagrodzenia te nie przekraczają kwoty 1.200 zł 

. . 
miesięcznie, przy czym suma 500 zł zawsze jest wolna od 
egzekucji. Jeżeli dłużnik otrzymuje miesięcznie powyżej 

1.200 zł, egzekucji podlega nadto połowa kwoty przekra
czającej 1,200 zł. 
§ 2. 1. Oprócz TUchomoś.ci i należności wymienituy ch 

wart, 50 u'st. 1 i 2 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o ':!gze
kucji administracyjnej świadczeń pieniężnych nie podlegaj ą 
egzekucji: . 

1) zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub ,sa
d zenia w go,spodarstwie rolnym dłużnika w danym ro.ku 
gospodilrczym, 

2) 1 jałówka lub cieliczka w przypadku braku krowy, 
3) 1 źrebak w przypadku braku konia, 
4) zareje·strowane km ry i uznane rozpłodniki, 
5) 1 pług, 1 zespół bron, 1 ku1tywator, 1 kierat, 1 sieczkarnia, 

1 wóz, 1 sanie robocze, 
6) 1 maszyna do szycia u chłopów mało- i średniorolny ch, 

posiadających na utrzymaniu li czną rodzinę, .zwłaszcza 

nieletnie dzieci, o ile zaległość jest n ieznaczna, 
7) za liczki otrzymane w rama~h kontraktacji upraw i hodo

wli , 
8) należności członków spółdzielni produkcyjnych za dn iówkI 

obrachunkowe, 
'9) odszkodowania należne od Państwowego Zakła'du Ubezpie

czeń z tytułu ubezpieczeń, 
10) obligacje pożyczek państwowych . 

2, Niezależnie od zwolnień przewidzianych w ust. 1 wy
łącza się spod egzekucji także: 

1) zboże i inne ziemiopłody oraz produkty 5pożywcze nie
zbędne dla dłużnik.: i jego rodziny do najbliż'9Zych zbiorówt 

" 


