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173
USTAWA

z dnia 13 lipca 1957 r.
o uchyleniu dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o . całko;vHyin zagospodarowaniu
Art. 1. Uchyla się dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o cał
kowitym zagospodarowaniu użytków rolnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 40). zwany w dalszym ciągu "dekretem".

Art. 2. 1. Grunty, które zostały na podstawie dekretu
przek azane w u ż ytkowanie, zwraca się poprzedni em u posiadaczow i po upływie terminu, na jaki zostały oddane VI użyt
kowanie (zagospodarowanie). Przed upływem tego terminu
grunt może być zwrócony za zgodą użytkownika i poprzedniego posiadacza.
2. Jeże li jednostki gospodarki uspołecznionej dokonały
Inwestycji budowlanych na . gruntach, otrzymanych w użyt
kowanie na podstawie dekre tu, grunty te mogą być przejęte
na własność PaJlstwa wolne od obciążeń w zaillian za przy- ·
znanie właścicielowi innych grun tów o przybliżonej wartości.
Grunty przejmowane na własność _ Państwa, jak również
grunty wydzielane w zamian szacuje się wedhig przepisów
stosowanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
3. O przejęciu gruntów na własność Pallstwa i o nadaniu '
gruntów zamiennych Mzeka prezydium powiatowej rady narodowej.

użytków

rolnych.

4. VV przypadku gdy grunty przejmowane na własność
i grun ty zamienne znajdują się na obszarze różnych powiatów, prezydium powiatowej r ady na rodowej wła
ściwej ze względu pa miejsce położenia gruntów przejmowanych orzeka o ich przej ęciu, ustalając Zilrazem ich wa\-tość,
a prezydium powiatowej rady narodowej właściwej ze wzglę
du na miejsce położe nia gruntów zamienn ych o rzeka O ich
nadaniu.
Państwa

5. Poprzedni posiadacz nie może dochodzić od Pdó śtwa
ani od jednostek gospodarki uspołecznionej rosz czeń z tytułu
szkód wyrządzonych mu w u żyt kowanej nieruchomo ści.
Art. 3. Wszczęte na podstawie dekretu post ę powan i e w
sprawie przejęcia gruńlów na własność Państwa umarza się;
je 'że li do dnia wejśóa w życie niniejszej ustawy nie zostało
wydane w tym postępowaniu wykonalne orzecze nie.
Art. 4. Ustawa wch.odzi .w życie z dniem . ·oglosZ€nia.Przewodni czący Rady Pa ństwa: A Zawadzkj
Sekretarz Rady . Pal'lstwa:J. Horodccki
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USTAWA
z dnia 13 lipca 1957 r.

o zmianIe dekret.u z dnia 18 kwietnia 1955 r. o

uwłaszc~enlu I o uregulmvaniu

I

osadnict~em

Art. 1. W dekrecie z dnia 18 kwietnia 1955 r.o uwła~z
czeniu i o· uregulowaniu innych spraw, związanych z r e formą
rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. Nr 18, po z: 107). wprowadza się następujące zmiany:
l) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
"Art. 4a. Przepisy art. 1-4 stosuje się również donieruchomości państwowy c h użytkowanych przez osoby pozostające w stosunku pracy, rencistów i rzemieśln ik 6wna
podstawie umów dzierżawy zawartych przed dniem
1 września 1939 r.";
2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Osoby określone wart. 5 i 6, które wskutek zarzą
d~.enia organów administracji pail.stwowej utracily posiadanie nieruchomości, mogą otrz ymać je na własność
po zobowiązaniu się do pokrycia wartości nakJadów dokonanych przez dotychczasowego uży tkownik a. W razie
odmowy takiego zobowiązania się lub w razie niemożno
ści nadan ia własności tej nieruchomości z tego powodu,
że została już · oddana we władanie
osobie trzeciej w
trybie przepisów o reformie rolnej lub o osadnictwi e, może być Vi zamian za n ią przyznana na własność inna
nieruchomość." ;
3) w art. 7 ust. 3 oraz w art. 13 wyrazy "w ci ą gu 2 lat od
dnia wejścia w życie dekretu" zastępuje się wyriJzami
"do dnia 31 grudnia 1957 r.";

innych spraw, związanych

7. refomlą rolną

roJnym.

4) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. Przepisy dekretu stosuje się do nieruchomości
w zarządzie prezydiów rad naro.dowych
z wyjątkiem przeznaczonych na cele państvlIOwe, spotecz;
ne lub nierolnicze według planów zagospoda rowan Ja przestrzennegolub na podstaw ie decyzji prezydium wlaści
wej rady narodc;rwej. Właściwą jest wojewódzka lada
narodowa dla nieruchomości poło ż onych na terenie miast
I osied li, a pov-{iatowa rada. narodowa dla nieruchomo ści
położonych na terenie gromad.";
znajdujących się

- ~-,

5) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmi eniu:

"Art. 17a. Za rolników w rozumieniu n iniejszego dt.kretu uważa się osoby, dla których praca na roli "tallowi
zawód dający główne źródło utrzymania.";
6) w art. 18 ust. 1 wyrazy "hodowlanego na terenach gór-

skich" zastępuje się wyrazami "o cha rakt'erze h odowlanym"
Gospodarstw a rolne (działka pracownicza , rzeitp.) określone wart. 15 ust. 1 d ekretu z dnia
18 kwietnia 1955 r. o' uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych
spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz.
U. Nr 18, poz. 107). jeżeli zostały opuszczone przez właściciela
w okresie od dnia 29 kwietnia 1955 r. do dnia wejścia \IV ży
cie niniejszej ustawy, mogą być na podstawie orzeczenia
Art. 2.

mie ś lnicza
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