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§ 2. Tej samej ka rze podlega, kto towa ry lub dokumenty 
skupyv.-'ane w sposób określony w § l odsprzedaje z zys-
kiem. . 

Art. 7. § l. Kto zCljmując się sprzedażą biletów wstępu 
na widowiska lub imprezy zbyw~ te bilety w celu cialszej 
o<hprzedaży z zyskiem, 

podlega karze dTe; ztu do roku. 

§ 2. Kto nabywa w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem 
bilety wstępu na widowiska lub imprezy, 

podlega karz~ aresztu do roku. 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto określone w -§ 2 bilety 
~dsprzedaje z zyskiem. 

Art. 8. § 1. Kto przy sprzedaży towarów oszuh je na
bywcę co do ilości, wagi lub mii!.ry albo posługuje się nie
rzetelnym narzędziem mierniczym, 

podlega ka fz e więzienia do lat 5 lub aresztu. 

§ 2. Tej samej ' karze podlega, kto w przedsiębiorstwie 

oszukuj e/ nabywcę sprzedając towar gatunku niższego po 
cenie towaru gatunku wyższego albo żąda lub pobiera za 
towar cenę wyższą od obowiązującej . 

Art. 9. Kto pobiera w przedsiębiorstwie za towar cenę 
przysparzając ą nadmierny zysk w przypadku, gdy nie ma 
u s talonej ceny o?owiązttj ącej, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 10. Kto będąc zatrudniony w jednostce gospodarki 
uspołecznionej sprzedClje zamiast towaru przedsiębiorstwa to
war własny lub innej osoby, 

podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu. 

Art. 11. § 1. Kto przy nabyciu produktów rolnych lub 
hodowlanych oszukuje dostawcę co do ilości , wagi lub miary 
e lbo posługuje się nierzetelnym narzędziem ~iernicz ym, 

podlega karze więzienia do lat -5 lub aresztu. 

§ 2. Tej samej kar~e podlega, kto w przedsiębiorstwie 

oszukuje do stawcę produktów rolnych lub hodowlan)'ch na
bywając towar gatunku wyższego po cenie towaru gdtunku 
niższego albo płaci za towar cenę niższą od obowiązującej. 

Art. 12. Kto zajmując się sprzedażą towarów w' przed-
5 iębiorstwie handlowym ukrywa przed nabywcą towa r prze
I.naczony do sprzedaży lub odmawia sprzeda ży takiego towa
ru bez uzasadnionej ~rzyczyny, 

podlega karze aresztu do lat 2. 

Art. 13. § 1. _ Kto z towarów przeznaczonych do sprze
d a:i:y usu wa utrw alone na n ich oznaczenia określając!' ich 
cenę, jakoś ć: lub pochodzenie, 

podlega karze a resztu do lat 2. 

§ 2. Kto przechowuje p rzeznaczo ne do sprzedaży towa
ry z usuniętym trwałym oznaczeniem ' ich ceny, jako~ci lub 
pochodzenia, 

podlega kdfze grzywny do 3 tys. zł. 

Art. 14. Kto w przedsiębiorstwie handlowym narusza 
przepisy o obowiązk'uuwidoczniania cen lub posiadania fak
tur (rachunków) albo innych równoważnych dowodów st\~ier
dzających ceny zakupu towarów, 

podlega karze grzywny do 3 tys zł. 

Art. 15. Kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług 
1ąda i pobiera za świadczenia zapłatę wyższą od obowiązu
jącej albo bez uzasadnionej przyczyny odmawia śv.-iadcze

nia, do którego jest obowiązany, 

podlega karze aresztu do; roku lub grzywny. 

Art. 16. § t. W razie skazania za przestępstwo wymie
nione wart: l, 2 § 1-3, art. 3, 5, 6 lub 10 sąd orzeka prze- 
padek towarów śtanowiących prz€dmiot przestępstwa . W ra
zie skazania za inne przestępstwo sąd może orzec przepadek 
towarów stanowiących przedmiot przestępstwa. 

§ 2. W fazie skazania za przestępstwo okreśione w 
art. 1 § 1 lub wart. 3 sąd może orzec przepadek mienia 
sprawcy w całości lub części. 

§ 3. W razie skazania za przestępstwo przewidziane w 
, niniejszej ustawie sąd może orzec również następujące kary 

dodatkowe: 

a) przepadek urządzeń przedsiębiorstwa, stanowiących 

własność sprawcy, ' 

b) zamknięcie przedsiębiol,'stwa stanowiącego własność 
sprawcy oraz pozbawienie uprawnień handlowych lub 
przemysłowych ria stałe lub na określony przeciąg 

czasu. 
§ 4. W razie skazania za wykroczenia przewidziane w 

art. 2 § 4 kolegium karno-administracyjne może orzec prze
padek to warów s tanowiących przedmiot wykroczenia. 

Art. 17. "V spra'Nach o wykroczenia przewidziane wart. 2 
§ 4, art. 13 § 2 lub art. 14 orzekanie następuje w ·tryhie i na 
zasadach ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzeczm ctwie 
karno-administracyjnym (Dz. U. Nr 66, poz. 454). 

Art. 18. W ustawie z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwole
niach nli prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowla
nych i na zawodowe wykonywanie poszczególnych czynności 
handlowych (jednolity tekst Dz. U . z 1949 r. Nr 47, poz. 366) 
dotychczasową treść art. 6 oznacza się jako ustęp l i wpro
wadZa się kolejny ustęp 2 o następującej treści: 

,,2. W pizypa.dkach przewidzianych w ust. 1 można 

orzec przepadek rzeczy stanowiących przedmio t czyn
ności handlowej." 

Art. 19. Traci moc dek ret z dnia 4 marca 1953 r. 
o ochronie , interesów nabywców w obrocie handlowy)>; (Dz. 
U . Nr 16, poz. 64). 

Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem og!os'len ia. 

Przewodniczący Rady Pallstwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa : r Horodeck i 

172 

USTAWA 

z unia 13 Ifpca 1957 r. 

o obrocie nieruc~omościami rolnymI. 

, Art. 1. 1. Przepisy nin iej szej ustawy stosuje się do obro
łu nierucho.mościami rolnymi położonymi na obs'l.ane gruhlad. 

2. Nieruchomośt' u wa'za się za rolną , j eżeli jest ui:ytko
y;ana na cele pl'Odukcji rolnej- nie wylił~zając produkcji ogro-

dniczej, sadowniczej, leśnej i rybnej albo jeżeli nierucho
mość .iest przeznaczona do takiej produkcji według planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Art. 2. I. Osoba fizyczna może nabyć nie ruchomosć rol
ną lub jej cz.~ść wydzielon,ą bądż uJamkową, .jeżeli posiada 
kwali1 ikacje prakl yczne lu b teoretyczne do, prowadzenia go-
spodarstwa na tej nieruchomośc i. . 

2. Przepis' ust. 1 nie ma zas tosowania do: 

1) nabycia n ieru chomości w drodze dziedziczenia; 

2) nabycia nieru chomości od właściciela przez jego malżon
ka lub zstępnych; 

,3) riabycia działki o powierzchni do 5.000 m2, jeżeli ndbyw
ca ni e posiad a w tej samej miejscowości gruntu nada
j ącego się pod zabudowę . 

Art. 3. I. W przypadku gdy nabycie nieruchomośclro!

neJ uzależnione jes t od posiadania kwalifikacji do prowadze
nia na nie j gospodarstwa (art. 2). akt o przeniesieniu wła
sności nieru c horności może być sporządzony tylko po przed
stawieniu przez nabywcę zaświadczenia stwierdza'jącego po
siadanie przez ni ego wymaganych kwalifikacji. Zaś-,v iad

,czenie to pow inno być wystawione przez prezydium gromadz
kiej, miejski e j, dzielnicowej rady narodowej lub rady naro
dowej osiedla właściwej ze względu na miejsce zamieszka
nia nabywcy. Zaś'wiadczenie dołącza się do aktu o pr'zcn ie
sieniu prawa własności. , 

2. Jeżeli nieruchomość nabyta została na podstaw ie 
przepisów o przeprowadzen iu reformy rolnej lub prz(',pisów 
o osadnictv'i ie , akt o przenie sieniu wła~;ności takie j nierucho
mości może b yć sporządzony po przedstawieniu przez zainte
resowane s tro ny zaświadczenia s ~ \'"ie rdz iljącego, że na l eżność 

Pa ństv/a za tę n :eruchomość zost a ła w całości spłacona , bądż 

też po zlo),E'o iu tej należnoś c i n il rzecz Pal1stwa org Ol oowi 
sporządzaj ącp.m u akt. -

Art. 4. Obszar gruntu nabywdnego p r7ez o sobę fizycz-, 
ną łączn i e z obszarem gruntów, które stanowią j uż wylaczną 

własność ,na bywcy. lub jego u cz iał we współwłasnOŚCI, nie 
może przeb aczać: 

1) w przypadku nabycia nięrucbomości w drodze rlziedzi
czenia albo nabycia od właściciela przez jego moJżcnka 
lub zstepnych - norm określonych wart. 2 ,ust. 1 lit. e) 
dekretu z dnia 6 wrześni,a 1944 r. o przeprowadzen\i re
formy rolnej (Dz, U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13); 

~) w pozostałych przypadkach - 15 ha, a jeżeli nierucho
mość rolna ma ze względu na rodzaj użylków rolnych 
charakter gosPQdarstwa hodowlanego - 20 ha. 

Art. 5. 1. W przypadku n a bycia nieruchomości rclnej 
przez osobę fizyczną z przekroczeniem norm obszawwych 
określonych V! a rt. 4 -;- nadwyżka gruntu -z tej nieruchomo
ści może być przejęta na własność Państwa bez odszkodowa
nia i wolna od obciążeń z wyj ątkiem służebności grunto
wych. 

2. O przej ęciu nadwyżki gruntu na własność Państwa 

orzeka prezydium powiatowej rady narodowej . 

Art. 6. 1. Nabycie nieruchomości rolnej przezosó1Ję pra
wną w drodze umowy. sprzedaży lub zamiany może na3tąpić 
po uprzednim zezwoleniu prezydium wojewódzkiej rady na
rodowej. Orzeczenie o zezwoleniu dołącza się do aktu o prze
niesieniu prawa własności. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nabycia nieruchomo ~ci rol
nej przez jednostki państwowe, rolnicze spółdzielnie produk
cyjne, kółka rolnicze oraz inne społeczne i spółdzielcze or
ganiza cję rolnicze, 

Art. 1. 1. W przypadku nabycia nieruchomości rolnej 
po dniu 12 września 1944 r., a przed dniem wejścia w życie 
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niniej szej ustaw y, z przekroczeniem norm obszarowych okre
ślonych wart. 2 ust. 1 lit. e) dekretu z dnia fi wrleśniil 

1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. 
Nr 3, poz. 13) - nadwyżka gruntów z tej nieruchomości mo
że być przej ęta na własność Pallstwa w trybie i na zdsadach 
przewidzianych wart. 5. 

2. Przepis ust. 1 n ie dotyczy nieruchomości rolnych ob
J ętych już we władanie Pailstwa przed dniem wejścia w ży

cie, ninie jszej us tawy stosownie do przepisów o przeprowa
dzeniu reformy rolnej. 

Art. 8. Ustawa niniejsza nie narusza przepisów o naby
waniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz o darowiznach 
i zapisach na rzecz osób '-p rawnych. 

Art. 9. Tracą moc w szelkie dotychczasowe p ~'?episy 

ograniczające o brót nieru chomości ami rolnymi , a w szczegól-
ności : 

l) rozporządzenie tymczasowe Rady ~·finistIów z dnia t wrze
śnia 1919 r. normuj ące przenoszenie własności nwrucho
mości zie msklch (Dz. U. Nr 73, poz. 428); 

/ 
2) us tawa z dn ia 14 k wietn ia 1937 r. o ograniczeniu obrotu 

nieruchomościami powstałym i z parcelacji (Dz. U. Nr 36" 
poz. 272); 

3) art. 13 dekre tu z dnia 6 wrzesnld 1944 r: oprzeprowadze" 
niu re formy rolnej (Dz. U. z 1945 r:,Nr 3, poz. 13); 

4) a r t. 8 dekretu z dnia 6 września 1951 r . o ochronia 
i uregulowaniu "lIasnośc i osadniczych gospodarstw chłop
skich n a obszarze Zjem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46, 
poz. 340) ; 

5) art. 20 dekret.ll z dnia 19 kwiptnia 1915 r. o Ilwłas~c7eniu 
i o uregulowan iu innyc h spraw, związany ch z re ro rm" 
rolną i osadn ic twem ro lnym (Oz, U, N r 18, poz. l07) . 

Art. 10. 1. W dekrec ie z dnia 8 li stopada 1946 r. o po
slępowaniu niesporn ym z zil k resu prawa rzeczowego IDz. U. 
z 1946 r. Nr 63, poz. 345 i z 19.10 r. N r 38, poz. 349) wp.rowa
dza się następuj ące zmian y:' . 

l) wart. 35 skreśla się § 2; 

2) wart. 39 § 2 skreśla si ę wyrazy "a nadto przesłać pr~ 
jekt podz iału do powiatowpj ' władzy ziemskiej dla wy
rażenia opinii co do żywotności gospodarstw, . mających 
powstać w wyniku proje.ktowaneg.o podziału " . 

2. W dekrecie z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu 

spadkowym (Dz. U. z 1946 r. N r 63, poz. 346 i z 1950 r. ~r 38. 
poz. 349) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 147 skreśla się § 2; 

2) wart. 152 § 2 skreśla się wy.razy "a nadto przesłać pro"" 
jekt podziału do powiato'wej władzy ziemskiej dla -wy
rażenia opinii co do żywotnoś~i gospodarstw, mających 
powstać w wyniku projektowanego podziału" . . 

3. Wart. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. 
o podziale nieruchomośc i na obszarach miast i niektórych 
osiedli (Dz. U. Nr 35, poz. 240) w zdan iu pierwszym wyra. .. 
żcnie "lit. c) " zastępuje się wyrażeniem "lit. b) i c),'. 

Art. l J. Ustawa w chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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