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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINAl'I.<SOW 

7. dnia 4 grudnia 1951 r. 

w sprawie sp rzedaży domów mieszkalnych i działek budowlanych za zagraniczne środki płatnicze. 

Na podstawi e art. 9 ustawy z dnia 28 maja 1951 r. 
o sprzedaży przez Pań~two domów mieszkalnych i działek 

budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. . Domy ·mieszkalne -! działki budowlane stanowiące 

własność Państwa mogą być sprzedawane za zagraniczne 
środki. płatn i cze osobom, które w myśl art. 6-8 ustawy de
wizowej z dn ia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) są 
krajowcami dewizowymi. pracownikom polskiej służby źa
granicznej oraz pracown ikom przedstawicielstw krajowych 

, osób prawn ych zatrJdnionym za granicą. 

§ 2. Domy mieszkalne i dzrałki budowlane stanowiące 

. własność Pańslwa s-p rzedawane są za zagraniczne środki 
płatn i cze przez prezydia powiatowych (miej sk ich) rad naro
dowych oraz prezydia rad narddówych miast wyłączonych 
Z województw w trybie określonym przepisami rozporządze
nia, Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 sierpnia 
1957 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Pań
Itwo domów mieszkalnycll- i, innych nieruchomości (Dz. U. 
Nr 44, poz. 206) ze zmianami wynikającymi z niniejszego 
rozporządzenia . 

§ 3. I . . Prezydia powiatowych (miejskich) rad narodo
wych OrtlZ prezydia rad narodowych miast wyłączonych 
% wojewód7.tw ustalają, które domy mieszkalne 1 działki bu
dowlane przeznacza się do sprzedaży za zagraniczne środki 
płatnicze . 

2. Dla nieruchomości określonych "W ust. l prezydia rad 
narodowychsporu!dzają odrębne · wykazy i przesyłają je 
Bankowi Polska Kasa Opieki S. A. w Warszawie. 

3. Nieru chofll0ści obj ęte wykazami a znajdujące się w 
użytkowani~1 mogą być sprzedane za zagraniczne środki pła
tnicze, j eżeli w terminie wyznaczonym przez prezydia wła
ściwych rad narodowych n ie zostaną zgłoszone wnioski o na
byci e tych n ieru chomości przez osoby, którym przysługuj.e 
p ie rwsźeńslwo nabycia zgodnie z § 16 rozporządzenia Rady 
}'·1inist rów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania 
ceny d 1mów mieszk.alnych i gruntów budowlanych sprzeda
w an ych przez Pilństw o , sposobu spJaty należności, sposobu 
ż a l \c7.anj a na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez 
n abyw,. ę oraz kategor ii osób korzystających z pierwszeń

st ','a_ przy n~bywaniu domów i gruntów (Dz. U. Nr 44, poz. 
2(4). . . ,. . 

§ 4. Ceny domów mieszkalnych I dz iałek budowlanych 
w zagra ni czn ych środkach płatniczych ustalane będą przez 
Bank Polska Kasa Op ieki S. A. w Warszawie według zasad 
obow iązu j ących przy określaniu cen na towary będące przed
m iotem !iprzedaży w kraju za waluty obce wpłacone w kra
ju lub za gran icą (eksport wewnętrzny). 

§ 5. Przy sprzedaży domów mieszkalnych i działe! bu
dowlanych za zagran iczne środki płatnicze cala należność 

powi~na być zapłac~na w chwili zawarcia umowy. 
§ 6. 1. Pracownicy polskiej służby zagranicznej oraz pra

cownicy przedstawicielstw krajowych osób prawnych za
trudnien i za granicą obowiązani są do wpłacenia przy za
warciu umowy co najmniej 50% ceny kupna. Reszta należ
ności może być spłacona ratalnie przy odpowiednim za sto
sowaniu przepisów § 14 rozporządzenia Rady Ministrów po
wołanego w § 3 ust. 3. 

2. W razie utraty przez pracowników, o których mowa 
w ust. l, prawa do wynagrodzenia za pracę w zagranicznych 
środkach płatniczych, nie spłacona część ceny kupna moŻ'e 

być zapłacona w wa1ucie krajowej. W tym przypadk u su
ma przypadająca do zapłaty w walucie krajowej odpowiadać 
będzie wartości tej . części nieruchomości, która nie zostanie 
pokrytazagraniczny"rni środkami płatniczymi. Wartość ta 
ustalona zostanie w trybie przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów powołanego w § 3 ust. j według ceny z dnia za-
warcia urnowy kupna-sprzedaży. . 

§ 1. 1. Należności za domy mieszkalne I działki budo
wlane w zagranicznych środkach płatniczych wpłacane będą . 
})rzez nabywców do ' Banku Polska Kasa Opieki S. A. w War
Izaw,e. 

2. Należności us talone ,w. walucie krajowej (§ 6 ust. 2) 
wpłacone będą przez na byw ców do właściwych prezydiów 
rad narodowych. 

§ ' 8. Rozliczeni.e pomiqdzy Bankiem Polska Kasa Opieki 
a prezydiami powia towych (miejskich) rad narodowych oraz 
prezydiami rad narodowych miast wyłączonych z województw 
dokonywane będą w walucie . krajowej według cen ustalo- . 
nych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów powoła
nego w § 3 ust. 3) 

§ 9.. W celu ułatwienia nabywcom zgromadzen ia ódpo~ 
wiednich środków w walucie obcej niezbędnych na kupno 
domów i działek budowlanych, 'Bank Polska Kasa Opieki 
S. A. w Warszawie zorganizuje celowe oszczędzanie zagra
nicznych środków płatni czych . 

§ 10. Podatki i opła·ty związane ze sprzedażą domów 
I dz iałek budowlanych w trybie niniejszego rozporządzenia 
nabywający uiszcza w walucie krajowej. Podstawą wymiaru 
p odatków i opłat są ceny ustalone na pods tawie· rozporzą
dzenia Rady Ministrów powołanego w § 3 ust. 3. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Minister Finansów: w z. J. Trendota . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 2 grudnia 19.51 r. "" 

w spraw ie prowadzenia I zakładanIa .ksiąg wieczystych I zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Białogardzie. 

Na podstawie art 11 prawa o u~roju sądów powszech
nych (Dz. U. z 1950 r: Nr 39, poz. 360 i z 1957 l. Nr 31, poz. 

/ 133) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających pra
. wo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. 

Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powierza się Sądowi Powiatowemu w Białogardzie 

w województwie koszalińskim prowadzenie i zakładanie ksiąg 
wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgów .sądów Po
wiatowych w Białogardzie, Kołobrzegu i Swidwinie. 

§ 2. Tracą moc: 


