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Dz.i-enn~k Ustaw Nr 646 - , PO'1:. ,31 '\ 32 ' 
----------------------------------~~--------~--------------~----------., 

diach wojewQdzkich rad n.arodowych , (Rad Narodowych 
, m. sto Warszawy i m. Łod?:i). PI:zejście pracowni:1C'ów na
stępuje z 'zachowaniem. cią,giości pracy. 

2. Prezes · Rady Ministrów zatwierd;zi podział ma
jątkl.l, ruchomego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
nieJuchqmości użytkowanych przez lakłai;l. lJbezpieczeń 
Społecznych pomiędzy ·Centralną, ~adę Związków ~awo

dowych OJaz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej i 
jego organy terenowe, odpowiednio do zakresu działani~ 
ust.a1onego w niniejszym deklecie. 

Art. 6. 1. Znosi 'się właściw'ość sądów ubezpieczeń 

Śpołecznych w sprawach z zakresu ubezpiecze,ń społeci
nych przejętych przez zWIązki zawodow~. . : 

\ .1 " • 

2. Centralna Rada Związków Zawodowych określa 
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 zasady j tryb rozstrżygania 
.sporów w spra.wach ubezpiecz'eń społecznych.:,w zaluEisie

' przejęt~ Frzez , związki zawodowe. 

Art. 7. Tracą moc dotychczasowe przepi~.y w spra
wach unormow91ly<:h dekretem, a w szczególności ustawa' 

.' z 'dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Ubez.,pieczeń SpoŁecz
nych (Dz. U. Nr 36, poz: 333). 

Art. 8. Dekret wchodzi ' w życie z dniem 
1955 r . . 

Przewodniczą<:y Rady Państwa:,4. Zawadzki 
Sekretacż'Rady Państwa: M. Rybicki 

marca, 

_!- j 
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DEKRET 
"-, \ 

:z dnia 2 lutego 1955 r. 

(' , o' eWtdelicjl 9~łów l 'budy~'w, 
<: 

Art.. l. 1. Wprowadża się jednolitą ·ewidencję grun
tów i budynków, zwaną dalej "cwi'dencją". 

2. Dane o grun ta,ch i budyn~ach, służące za podstawę 
planowa~ia gospodarczego, wymiaru podatków i świad
czen, skupu i obowiązkowych dostaw., dokonywania ,v-pi
IIÓW VI ksfęge. ch wieczystych I zaspokajania potrzeb .go~ 
spodarczych;mogą być oparte wyłącznie na ewidencji. 

Art. 2. 1. Ewidencja obejmuje : 
1) co do grUl;,_ .. : 

a) położenie gnmtów i ewentualną nazwę nierucho
moś ci, w skład której wchodzą grunty, granice 
i obszar gruntu oraz rodzaj ~ytków, 

b) klasę gruntów, użytkowanych roln iczo lub prz.e
znaczonych w pla'nach. zagospodar,[)wania prze

'strzennego do takiego użytkowania, a zwanych w 
dalszym ciągu "gruntami rolnyffii", 

2) co do budynków - p'glożenie, przeznaczenie, mate
rial z jak}ego zostały wykonane, rok ukończenia bu

. dowy oraz szczegółowy opis .. 
- 2, W ewidencji podaje się ojiobę właściciela oraz 

inne osoby, VI których władaniu gtunUub budynek znaj
duj-e się, jak ró-wnież miej.sce zamieszkani:a (siedzibę) tych, 
osób. . 

3. Rada Ministrów wyda w drod~e rozporządzC1il.ia 
, przepisY" o ustalaniu klas gruntów rolnych w oparciu o 

. _zasady gleboznawstwa, jak również o trybie postępowa
nia w tych sprawach: 

4. Rozporządzenie wy~ienione w ust. 3 ~oż-; wpro
wadzić obowiązekusta-lenia klas dla gruntów 'nie wy
mienionYCh w ust. 1 "pkt ~ lit. b). 

Art. 3. Ewidencja obejmuje wszystkie grunty i bu
dynki. położone na obszarze gromady, osiedla lub l'l1ias!a, eJ 

li w ,przypadku podziału miasta na dzielnice - na obsza
rze dziełrticy. Każdy z tych .QJ.)szarów stanowi odrębną 
jednostkę ewidencyjną. 

Art. 4. Dla każdej jednostki ewidencyjnej zilkhlda 
ai ę opetat ewitlencyjny, który sktada ;s ię z map, rejestrów , 
'Oraz dokumentów uzasadnIających wpisy do rejestrów. 

. ' . 
Art. 5. Mapa dla celów ewidencyjnych {mapa ewi

dencyjna) obejmuje obs2ar jednej Jednostki ewidencyjnej 
l powinna okreśiać: 

l) gfanke grunt-ów, będących we '-władaniu pQ\Szczegól
nych osób (art: 2 ust. 2)', 

2) ' granice poszczególnych UŻytk0W! 
3-) gra.nice. poszczególnY<lh klas gruntów tam, gdzie 

stały one ustaTone, " . 
4).- położenie budynków. 

Art; 6. 1. Do' cza.s.u ·' 6porządzenia ,p.ods.tawowy:,ch /-, ~ 
map .ewidencyjnych mogą być dla celów. ' ewidenc;:jJ ,~~ 
wykorzystane wszelkie istniejąc~ mapy i materiały sta- .. -
tystyczne.' , 

2. PocLstawową mapą ewidencyjną dla obszaru gro
mad., osiedli i miast ' nie stanowiących .powiatów jest ma
pa w .skali 1 :5000 dla terenów nie zabudowanych i, ten:!
nów o lużnej zabudowie i w skali 1 :2000 - dla te.renów 
o zwartej zabudowie. ~ " 

. . '. 

3. Podstawową mapą ewidencyjną dla obszaru m. 
st. Wai,szawy i m. Łodzi oraz miast stanowiących powi:ity 
jest mapa w skali 1:2000 lub 1:1000. c' 

~ ,A:; ~ 

. Art. 7. 1-. Ministrowie Rolnictwa ' i Gospodarki Kó
munalnej w porozumieniu z Pn'ewodniczącym Patistwo-· 
wej I(Dmisji Plapowania Gospodarczego, Ministrąmi: Pań
stwowych Gospodarstw Ruinych, Oceony Narodowej;' 
Skupu i Finansów oraz Prezesem Gł6wnego Urz~du Sta!., 
tystycznego i 'Prezesem Centralnego Urzędu Geodezji i .~ 
Kartografii wydadzą instrukcję w- sprawie zakladania - i ' ~,_,; 

prowad~e~ia ewidencji. 

2. W operacie ewidencytriym obejmującym grunty, 
które są w zarżądzie p·aństwowych g.ospOdarostw rolnych 
lub wchodzą w skład państwQ.wego gospodarstwa h~śń~qo, '","", 
nie wykazuje. sią odrę.bni;e tych cz~ci . grul,ltu, które ",,' : 
zostały przydzielone tytułem dt'putatów · prac{)wn.iczych. 
Szczegółowe w'yka-zy osób władających tymi gruntami. 
prowadzą właściweez~kłady pracy,. 

3. Prę;:es Rady Ministrów okr~śli budynki, któ re riie 
będą wykazane w ope:racie ewidencyjnym, oraz ustali 
zasady odrębnej reJestracji tych budynl<ów. 

4 . . Działki przyzagrodowe wydzielon.e wedJug norm . ,.,t'~'h 
statutowych i będące w indywidualnyn'l zarząd7i e człon- . , j, 
ków spółdzielni produkcyjny"ch podaje Się oddzi e'lnie ·'w' 
ramach e'widencji gruntów ty~h spółdzi'elni. - " . ,/ . 

5. Ministrowie Rolnictwa i G~silOda~ki Komunalnej ~ f . 
w po·rozumieniu z zainteresowanym ministr~mmogą za~ ~:'::',~ ' 
rządzić, że w stosunku do o!creśloJlych gruntów ,p.ańst"{o- _, ~: ' 
wych w operacie ewirl€ncyjnym podaje się ty\ko' niektóre ':: 
dane (art. 2). ,,:~-
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J n 
... Odrysy, odpisy i wyd~g'i "'l. ol''era1:6w 'ew;l!!'encyj

'\\ry&tw,ane~ .na iądllłl'i.e wlvsl.-,j;c.deii, ~ włarl:aią
.g'Pdłlta'mi ł'lilb 'badyak-<!!iłUi (JI.f,ilZ ~in1eresowan'IJch 

ów administracji pallstwowej, 

. Ministrowie 'Rotni~h'ł9 i GO'Sl'1'dllTki K(')m;ma,lne~ 
w p rozumieniu z Mmistrem ''Fi1łllnS'Ów 'obe';!ą ,i 'ergłoszą 
w "~1t~lfZe p.oł-s'kim wysokos<: :opŁat za Q.dry:-sy ,z IIiIap 
oJ;1\. , ~a OOop161y i wyciągi z rej.esLoow i dokumentów, sta
no\ iącyćh c'1'f~ć ·skłlldo:w.ą Gp.-erntu oe·~r.irlel!lic'Y'jncgo, 

prowadzą prezydia pow iato-

.. 
" 

V.' ' . llekJ>Oć w prze,p.isaph .dek,retu j.es,t mOWi! o pre-
ł zyG clJ. "powialol..v-y-chrai1 na.rDdcwy,ch, należy .prwl to 
~ roz mieć r,ówp.ież i prezydia miejskłC!l ra.d iJarodowych 

" ~. , 

, , 'mia t stanowiących powiaty, a jeżeli chodzi o miasta 
pod ielone na dzie ln lGe - prezydia ctz,ie!nicowycll rad 
nar dowych. 

-, 
, 

Art. 10: 1. Właściciele oraz osoby, w których wla
da'tl bI :zmaj>dnją , się ~ty i wrl'trt'ki Q.!:lo\'l'viq.zani ',&<1 w&Lcl
ki'e mi.m.yd-a:n'Y.ch '~Ję:tYQll tC\\:viuencj,ą ·(aTt. 2) iZ,glas l. ać 

r-ezyd;iGw waaściwych powla,to\.'iy,dli rad n.a!'0dow~· ch 
'źnie~ w dągu '4 l1yqooni (l)d ~~ł'StaJ'I.~ lyd~ :Z!iHi an, 

2. Nażądan~e p-rezydinm ~"(i)',,;i,\\tClwej ,I,ady '· fhil F0df.Jwpj 

5Ibaj:ący ilmianę ~U"St. 1') GiD(')WIi~za1'ly jt.>st -dosw.;-.czyć 
pomiar~we lub inne dokumenty :st'V,ierd'l.aj.Ę!c€ ,unia-

-Sądy i paRstWGWe biura llotari.a4,ne .oloowiązan-e 
T:res1ła-~ w ciągu , t "Clni · wiuSciwym i>re~ydil!nlU J!'l'Ow:1a-, 

to ch Tad n'arod'O~h <><1p~y pr,<lwGIJłOCnyd1 :O-HleGleń 
lub odpisy sporządzonych a'k'be'W 'IłCJi.ta.ri«1l.hQy.ch, z <k1-órych , 
wy i'k:ają zmiiłny (lanY'cłlG'6:J~tych ew.ide'l'lc;;.ą lart. 2). 

4. M'ul'1strowie Rolnh::'twa 'i Cospodarki Komun'a lnej 
otozumieniu z Prez-es~ Centrałnego Un~u CeDdezji 
tog;raLiiok.reślq w drodze rozporządzen'i a tryb po-

.ówarua przy zglaszani u i ,dO'konywani'u zmian. 

Art. 11. :1. :hezvd'ł!:\, lIowiatQwy,ch r.ad n,ar.odowych 
'6 · IZąl!łzag'Il ''CDroc~nie Wo/k-alY ~'ru,Rtów i hu'!lV,Il-~W po~ 

ególnych jednostek ewidencyjnych oraz ,powi-atow'€ 
'1;y .gmnt.ów j budynków. 

'2. Pre-zoyd4-a w'0j"e""N'Gazkkh f:ad narodowych (Rad 
'o.dlowy·rn m. st. W ,MS1law,,! i m. t:0rlZ'i9 w ·oparciu 'o po
tow-e wykazy graatGw "i 'b:udy;n'k,ów Slll0ł:7t<rdzaią wo-

k:ie wykazy 'gruRt@W i ,budynków. ' 

], ' Cen1r,ada:ly l§uqal Geo!!łf!$ 'l Kal1t~.-am _ 'pot<il
stawie W1}rewó:tiZ'kidll wyt:.lJ2;ÓW 'g-ra·l1.-WW spOr:rądM 1!lań
s,wiowy wy.kicl,z 91',un-rolW. 

4. ' Minis.t~Q'\';,i e iRGq1B.~ctW'ił ; 'Go'5'j3'Odarlcł 'KI(JRH.'ln;ał nej 
w pOTozum-ienw z Pr~'Vioonicl.ąrym ~-a1~~wej ll{(}mi.s~;i. 
Pbn-o,.,rani.a GOspOOarae~, "?Te'leSem 'G!lóWIile§!!I ljrz.ędu 
StaLystycznego i'P're~ Ceri:tralnego l:1.r?Jęd-a 'Ge@ckzji 
i Kartografi i cl<'f-e"Śtą zas3'dy s'P0Ti'Jądzaniil wfkaww .gnm-

, tów i ,b,udvn-ków (\1'51. 1 - 3). " 

L;'\rt. r2. 'Plezydia rad narodowyoh gr6mad:i'k:k:h, 
osied'Ji i miejs'kich obo,wią'lane są 'dostan:zyć osobom za· 
t!"udni-onym przy pomiarze i ustalaniu k1as -gTUlł'tÓW {na 
ccl.o-w ,"€wiS:eacji- odl,owiednie ;lokale v. ~ałe-m i świ,atłem 

za 'Cl'[1łatą, której wysok0Ść dia peszczegóiin"fdh iP@wia:t0w 
określą .pre!':yd1a p"()l'Ti-a{o~wydh ran '&<l,r,oo@wyc'h. 

Art. 13. l, KtD, 1Jędąc obfJw.ią.z.any do zgloszenja 
zmiany sanvcb ~objętycb ewidencj,q, n ie' zglos.i jej do 
w.ł.aści-w.eg,o prezydiuJ? ,pow iatowej rady narod.owej w 
c iągu 4 tygodni od powst.:J.nia tej zmiany - podlega ka

, rze grzywny dQ 3000 zł. 
2. O rzekanie n1L'Stępu~e w ,try@i.e ~przepi,sów o orze· ' 

czniclwie karno-admlnistrJcyjnym. ., 

Ąrt. 14. l. Traci moc dekret z dn ia 24 września 
1947 1. o katas t-rze 'gnm,tawym ojbaa.'Y!'l~(QwyIl'l (i}z, U. 
Nr '61, l--"Cz. 344) . 

2. O zalożeniu i o tei'mina'C'h z-ałoi-eni-aewidenc1i 
lu b o zastąpien:in dcrtj"chclirsQ'W-ego 'O'Pd-aLu ka.ta~{1fu ~-run-. 

t(l)W~ 'i , budyąk~w.eg() "OOwą ewtde:ocją Ea ~.5:Zczeg:'ll

nych ,~!blSUlT.a.oh :p,iJ".i1'5t~~'.a .p;reilly'Glia 'W.oJewWilrlcidl rad , na· 
rGd3Wf.dli tRady NairoGGOw.ej m. ~. "\'VM.&Zi!!wy 1 :m. ŁaiClzi~ 
p0dają 00 w~OOornoQsci i,;ńlDilicr:ne3 GT'J.g-.ą (ab~i:.reó "li/" 

dq,Jenlłi.kaoh 'U.filędowy~'b wti!'Śdwy:ck w®jeWl&:l.rlUdil vClI1i 
na,roo;Gwycll. 

3. - DD czasu wydania prilellH50w W;-k~4~Gy,clt ,ńll 
pod.st4wi.e ruiJLiej-szego debetu zachowuj.ą moc przepisy 
dotychczasowe, o .He aie są , z wrn ·spł''beczne. _ 

<4. ~l'ekl!'oć w p.rzepisa.ab jes:t m.OWil -G katasuze ,gnm
t@wy.m .llJ,bhudynk~wy.m .al~o '0 o.znilczen.iach.katastra-l· 
nych lub wyciągac.l):z .ka,tast.ru,.·oależy przez to ro.zumiec 
ewidencję gruntów Jub.. budynków, oznaczen:e. ewiden
cyjne, wyciągi z ew'idencji Gdpowiednie dane z ewid~n
cji gruntów i budynków w rozunlieniu, ,' n'in"iejszego de· 
kretu. , -

Art. 15. Dekret wcnoozL wży.ciez dn,i.t;ln ,o;g,-ł-05zen\a. 
, 

P,rJ.'ewod'tlic.zącyR.<ld:y PailShv,a: A. Zawadzki " 
Sekretarz Rady Państwa: M , Rybicki 
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Przepisy Gg-Ólne. 

DEKRET 

z dnia 2 lulego 1955, r. 

o · nasiennictwie. 

2. Prwpisów dekre1u ! nie stasuje się .do hodowld 
drzew i 'krzewów .. 

~t't. t. 1. W 'celu 2-a:li>ezpi-e~nia należytych w arun
tk " w dła hDlfuwłd f·oś1ilEl i r-o=ma.i..arria materiałów DOOO-

Art. 2. 1. W zakresie Odj11ian roślin uprawny-dl 
wzró,ż ni ,a się: 

, w anych i oomoiaii"y-u;lśl.in Ilprawnyrnp:0<clieg.Ailją &z'CZe~ól-
I) odmiany orY(jl"I$aJn-e - to j-est ,o.dmillllY wytwo.rzone 

w kIa9u oc>&Lw,i·erdzoael ·odfębnQśd ,1!lO"."a.:l i>e:mej oraz 
wartości gospo(i<an:z.ej, t.:: '" ·h i ochro,". ·na ,.;. •• " ok«M""y<h w .de"",,"<. 
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