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ROZPORZĄDZENIE' RADY MJNISTRÓW 

a dnia 31 lipca 195-1 r. 

w sprawie sposobu zaliczania na pokrycie ceny nabywanych od Państwa nieruchomości wartoścl po:wstawłonego z. 
. granIcą mienia ilierucbomego oraż sposobu uslaląaa wiłrlQśd lego raieftia. 

' Na podstawie ar,t. '8, ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1951 r. 
o . sprzedaży przez PaiiStWo domowmieszkalnych i dzi<i.łek 
budowlanych' (Dz. U; ' Nr lł, poz. , f32} ;zarządza się; co na
stępuje: 

§ 1. Zaliczenie na pokrycie ceny za nieruchomość na
bywaną od Państwa na 'podstawje ustawy z dnia 28 maja 
1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych 
i dziatek budowlanych (Dz. U. Nr 3f, poz. 132) wartości po
zo:>1awionego za granicą mienia nie.ruchomego następuje w 
trybie niniejszego rozporządzenia w stosunku do osób, które 
Vf związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły mają
tek nierurnomy 'na terenach nie wcllodzących w skład obec
nego obszaru Państw<!t. a które- na mocy um6w międzynaro
dowych zawartych ,przez Państwo mają otrzymać ekwiwa
lent za mienie pozostawione za granicą. 

§ 2. Osoba ubiegająca się o zaliczenie na pokrycie ce
ny nabywanej odParlstwa nieruchomqści wartości pozosta· 
wianego za granicą mienia n ieruchomego obowiązana jest 
przedłożyć prezydium rady narodowej, do któreg·o zgłosiła. 

wnio~ek o sprzedaz' ~iehicItoniOŚci, urzędowy oprs ; ;nienill 
nieruchomego pozostawionego za granicą lub odpis zaświad
creni-ił odsZko.dowawczego, wydanego priez b. PańSt~owy 
Urząd Repatriacyjny. 

§ 3. 1. Wartość mienia pozostawionego Za graąicą .usta· 
. la się na podstawie danych ust-alającycb rodzaj i rozmiary 

tego mienia stosując odpowiednio przepfsy rozporządzeni'lł . 
Rady Ministrów z dnra 31 lipca 1951 r. w sprawie, zasad 
ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych 
sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności:. 
sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynio
nych przez nabywcę oraz kategorii osóh korzystających _ 
Z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i g'TUnlów (Dz. U. 
N r 44. poz. 204). 

2. Organ właściwy do zawarcia umowy sprzedaży do· 
konuje zaliczenia ekwiwalentu w granicach wartości tytko 
jednej nabywane! nieruchomości~ 
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ł4.Wyk.C)Nłł\ie l'O~r~2$li«ponle~A '~1-<ę Mł1\t5trowi 
Gospod~J:ki K'Omunałnej ł , Mińi~t,fO-w-t Fih~'SÓW. 

ł 5. Itozporz.ądzeni-ewdtotłzłw iyd-e 'l dniem ogło
szenia . 
.l'l"e'M!$ Rady' ~hli$trów: J. ()rrflRlił~wic%' 
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ROZPOiłzADZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnitt 12 sierpnia 1957 r. 

w · Iprawie' trybu dokonywania sprzeddy przez Państwo 'domów mleszk'aJnl'Ch łinnychołeruchomości. 

" '" Na podsoowW! art. 11 .ust .. 5 usIawy II. dni.d 28łuaja 

1957 l'. o sprzedaży .przez Państw G domów miesikalnych 
.i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31 , poz. 132) zarządza się, 

co n_stępuje: 

§ 1. Ilekroć niniejsze rozporządzenie powOłuje ustawę 
lub artykuły bez bliższego określenia należy rozumieć przez 
to ustaw~ z dnia. 28 lnaja t957r. o sprzedaży przezPans1.wo 
domów mi~szkalnych i działek budowl anych ' (Dz U. Nr 31, 
poz. 132) oraz artykuły tej ustawy. 

§ 2. W trybie nUtiejSl.ego rozponądumj.a mogą być 
;sprzedawane :pieruchomośd określone wart. 2 ust.J i 2, 
art. 1. art. 16 ust. 1 i 2 'oraz art. ł 9 i 20, ZWdne dalej nie
ruchomościami. 

§ 3. L Sprzedana może być tylko nienlchomość za
mieszczona w wykazie nieruchomości podlegających sprze
dćlŻy. 

2. VI wykazach zamieszczone być mogą tylko te nieru
chomośd. które według opinii właściwych organówarchi
tektoniczno-budowlanych przeżnaczone są na celezg.odne 

' z ustawą. 

_ § 4. 1. Prezydia rad. narodowych miast. o siedli i gro
mad, właścJwe ze względu na położenie nieruchomości,z urzę
du lub na wniosek osoby zainteresow.auej \ł'StaJają w drodze 
uch,w'ały wykazy nie;L1cho~oŚCi podlegających sprzedaży. 

t) 

2) 

3) 

.. ~ 

.. ) 

~) 

2. Wykaz powinien 1.aw ieI'a'Ć: 

dokładne oznaczenie mi-ejsca połozl'ni11 i granic nierucho
moś:ci tmiejscowoF;(:, u1ictl, mlmeT 'Ori~fltacyjny itp .ł j 

oznaczenie księgi wieczystej, zbioI.l.l d.olmrueniów albo in
nego dokumentu, z którego wynika prawo własności Pań-
,itw.a,; . 

cb.a'ł'dk.ter ,gospoda.rezy nienH:iw,mJ)Śd (d;z4ilk.a budllwla
na-, teren warzywniczy, ogrodniczy, :nien,lclH:wHl8c:za hu

,-<łowaM. z podaniem. czy pO~i3dt1 podwórz(I, ogIótl,sad 
iip.~; '. - , 
obszar (przy nieruchomo~itiach~1:Ibudowany('h"":" osob
no:obszarzabm1owariy 'i :Ob$Z'8Tw:Olny-od zabuQtlwy 
z podanIem o,bszaru podwórza. ogrodu, sadu itp.); 
przy nieruchomości'ach zabudowałlych- chantkter bu
dynków ' (mieszkalny, §ospod.nczy, warsztat rzemieślni-
~'l'f. układ przemysłowy, pensj<m.etj OC«lr. -r«łuj OOdyn
ku ·~m1łrow<lay,01'ewniilny itp.), 

6) pXlly domadł m.ieslblłny<"h - cłł<lrakł.er dom.li {tlfł· :fł!
.dnorooz.inny}, tloś': mies~kei1 wdom.u, ilość igb w ~
sz:ezególnyth mif!Sikaniadl, stan -7..ami'e'\,~lki1!1 '-3, ilosć 
i charakter pomieszczeń użytkowych; 

7) długI i ciężary; 

8jcenę sprzedaży. 

3. Do wykazu należy do.łączvć - przy S'PI;{lc,.;ł0i3~. y cionm 
wieJol11ieszkan~owego - z~świadczeni~ wła'ściwej dl~ tego 
domu administracji budynkówstwieFClzające, ilun.aJemców 
mi~zka w tym domu. oraz , iłu i . n.iell. wyra:z·ilo zgodę Od 
sprzedaż, a ilu się temu sprzeciwiło . 

§ 5_ Wy.k.azyn.ieruchomośd ustąlone :p~;zez p re.z ydi« rad 
. narodow y.ch miast niell~~łl1owlących powiatów oraz przez 
prezydia rad narodowych gromad i osiedli wymagają za
twieTdz~nia prze:t prezydium właściwejpowtatowej rady na
rodowej. 

§ 6, Ustalenie wykazu(§ . 4) o.raz zatwierdzenie wykazu 
(9 :'5j następuje'po zhadanJu. czy wykaz i nieruchom0ści w nim 
.zamieszczone odpowiadają wymaganiom ustawy i rozporzą

dzeń wydanych> na jej podstawie. 

§ 7. 1. Prezydia rad narodowych wł.aściwedo zawierania 
umow sprzedazy (art. n ust. 1) zapewnią osonom zaintereso
wanymmozTI()ść zapoznania s~ z wyka7.:ami nicTuchomosci 
przeznaczonych na sprzedaż i w drodl1e obwieszczeń wywie" 
~onvch w kh siedzibach i ogłos,wnych w miarę możności 

w prasie miejs.cowej pOOilU:zą. d0l':ubHtin~j wiadomośd: 

11 jakie nierucb.onIDsd przezna'C?one są 1'lłl s~riedaż, z hót
, kim opisem lch dH1Tukteru i pol<ń€oił}j 

2} ceny sp,rzeddŻY nlruucboillllŚci; 

3j do kogo j w jakim terminie należy zgłas'Zćł-ć w.lllioski 
Q sprzedaż, pn:yczym t~rmin .ten nie może by:'Ć krótszy 
niż 6 tygodni, liC;ląC oddały wywieszenia , obwieszczenia 
w siedzibie prezydium. 

2. Obwieszczenia powinny być podane do publicznej 
wi • .do1'llloSdrówn.iei w miejscowościach, w !<-tórych nieru
chomości są położone, 

§ 'Ił. Wnioski o sprzedaż nieruchomości należy składać ' 
w prezydiach xad 1l.i.uodowyr1\ mj~st, o.siedli igr.omad wla
ściwych ze względu .na pOłożenie nieruchomości. 

§ '9. W1\i()s'ki spóldzi-elni . mieszkanio~eh pow.łnny by<: 
zaoplniowan-eprzez . L~zekSpóldzl~lni Mi~S'.tkeni{)wychco . 
do okoliczności, i\? orga:ni1_acjll ł działalność ~'Pół{h:1fl]nido

SlOflOW6Ha został. 00 z'adan'SpótdZiełO(}~clmieszka!llow~j. 

§ 10. Pr~zyrl:ill rad nllmdowychwt.!Ściwe do z.awie:.iania, 
umów sprzedały tan:. 11 tt!.1. 1) niezw10cznJe Pl} otJ'zyt1'!8\'liu 
wniosków a " spttedainierachomoŚ'd . }rrr.yslł!pią ~o kIl f OZ" 

patrzenia i w drodte llchw.ałzadti':yduj~, ~tÓTym 1)SO'boBl ni.
ruchó{ności hędąspr:zedane. 

§U. Uchwała, o której rooWIlW § 10, powinna zawie-
rać: 

1) doldadIleok:reślenie rtie:rucbomośti ~4 .( ttSt.. 2 pkt. ,l); 

2) imię, nazwisko, .zawód .i adres nabyw cy bądź nazwę sta
tut-ową i aclrces .spóądziehli; 

3' określenie . pr-awa, jaki~ nil pooslawie spn:edaży pn:ecno
dzj 11<1 nabywcę (wursność, w!ćlsnośl: ezasowa'.j 

") wysoiwść i spo~óh Ulpłały reny sprzedB2y; 
5) ustaleni(~, czy i jakj,ę obciążenia nieruchomości prżecho

dz.ą na nabywcę: 
(6) wslosunku do 'Spół~zjelni miesą:limiowydt -::- , ie:żelispr~

.da .ż dotyczy domu wJelomieszkaniowego - czyina pod

.stAlMiie ;j.11d-t:-go .do'kum.e.ntuustalon.o za.chow .. <l.oie lA'vm .. ga .. 
n j.a okr~ślonego w ,.art 5 lłSt. t. 

" 


