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2. Przepis ust. 1 stosuje się również do przypadków, 
gdy odmowa własności czasowej na podstawie przepisów 
dekreeu: w ymienionego w ust. 1 nastąpiła przed dniem wejś
cia w życie nini~j sze j -ustawy. 

Aft. 52. 1. Przepisy niniejszej ustawy dotycz4ce p rezy-
. dió w wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio, 

do pr zydiów rad narodowych miast wył'ączonych z woje
wództ , a przepisy dotyczące prezyd iów powiatowych rad 
narodowych - do pre~ydiów r.ad narodowych miast stano
WiącyĆh powi aty i do prezyd iów dzielnicowych rad narodo
wych. 

·2. W sprawach, które niniejsza ustawa przekazuj"e pre
zydiom rad narodowych, właściwe są odpowiednie wydzia
ły rad narodowych. 

Art. 53. 1. Tracą moc: 
t) dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu 'ma

jątków zajętych na cele użyleczności publicznej w okre
sie wojny 1939-1945 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 20" poz. 
138 i z 1949 r. Nr 65, poz. 527); 

2) dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywan iu i prze: 
kat YWaniU nieruchomości ni~będnychdla realizacji na-

7I 

rodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, 
poz. 31). 
2. Ilekroć obowiązujące przepisy odwołują się do ~d ekre

tu wymienionego w ust. 1 pkt 2, stosuje się zamiast przepi
sów tego dekretu opowiednie przępisy niniejsze j ustawy . 

Art. 54. 1. Zasady i tryb przekazywania · nieruchomoś ci 
pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, właściwość 
organów w tych 'sprawach oraz zasady roz licz.ania określa 
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 

2. Do czasu odmiennego ' unormowania pozostają w mo
cy dotychczasowe przepisy wydane w tym przedmiocie na 
podstawie art. 3 dekretu wymienionego wart. ·53 ust. t 
pkt 2. 

Art. 55. Zwierzchni nadzór- nad .organami terenowymi 
w zakresie wywłaszczenia i zajęcia nieruchomości należy do ' 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

. Art. 56. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa : A Zawadzki ' 
Sekretarz Rady Państwa : J. HOTodecki 

USTAWA 

z dnia 12 marca 19581'. 

o sprzedaży państwowych nieruchomości roln ych oraz uporzą dkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem 
reformy rolne j i osadnictwa rolnego. 

Ro zdzia ł 1. 

Sprzcdaz państwowych nieruchomości rolnych . 

A t. 1. 1. Sprzedaż państwowych n i eruchomości rolnych , 
n adaw nych dotychczas w trybie dekre tu z dnia 6 wrześ nia 

1944 r l o przeprow adzeniu refo rmy rolnej (Dz. U. z 1945 r. 
Nr 3, poz. 13) oraz dekre tu z dn ia 6 wrześ n i a 1946 r. o us t ro
ju ro l~ym ~ osadnictwie na obsża rze Ziem Odzyskan ych i by
łego \jVol nego Miasta GdaJl ska (Dz. U. z 1946 r. Nr 49, ., 
poz, 2 9 i z 1947 r. Nr 66, poz. 410) dokonywana będzie na 
zasadach n iniejszej ustawy. 

2. Przep is ust. 1 n ie dotyczy d ziałek budowlan ych oraz 
poł6żo ych w miastach i os iedlach gospodarstw warzyw ni
czych ogrodniczych p rzeznaczonych do sprzedaży stosownie 
do pr episów ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży 
p rzez ' ańslwo domów mieszkaln ych i dz i ałek budowlanych 
(Di. tJ.'Nr 3't, Ij6z. 132). , ' . . . , 

Art. 2. 1. Nabywcami nieru chom'ościrolnych mogą być: . 
1) osdby fizyczne posiadające k walifikacje prakt yczne lub 

l~retYCZne do prowadzellla gospodarstwa na tych nie
ru homościach ; kwalIfikacje tych osób podlegają spraw
dz nin w trybie określonym wart. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

" 13 !IiPca "1957 r. o obrocie . n ieruChomoŚciami. · rolnymi (Dz. 
U. Nr 39, poz. 172); . 

2) sp łeczne i SpÓłQ7,j,elcze o'rganizacje roln icze. 
2. , Posiada n ie kwa lifik acji określonych w ust. 1 pkt l 

nie je t wymagane do nabycia dz iałk i "o -powierzchni do 
5.{)OO :n;r' ; jeżeli nabywca n ie posia-da w te j samej miejscowo-
ści innr go gruntu'. ' . .. . .. 

" A~. 3. h Plerwszenstwo do nabyCia me ruchomosCl maJą: ' 

1): l'o'9otnicy ,rwni, zatrudnieni wnier-uchornościach przezna-
cz nych do sprzedażYI ' " , . /" ; 

2) , do tych cz,asowi t1żytkowni cy nieruchomości- . rtpośr.ód ", bez
rolnych lub małorolnych;. 

I ~ 

"\ 

3) społeczne i spółd zielcze organizacje rolnicze; 
4) repatrianci powracający do kraju na pods tawi e umowy . 

zawartej w dniu 25 marca 1957 r. pomi ędzy Rządem Pol
skie j Rzeczypospo li lej Ludo wej a Rządem Związku So
cj.alis tycznych Republik Radzieckich w .sprawie terminu 

. i trybu dal szej repatriacji z ZSRR osób narod o\,?oś ci pol-
skiej; I 

5) osoby, które w zamian za ńieruchomośc i rolne wywłasz
czone na cele rea lizacji narodowych planów gospodar
czych nie otrzymały n ieruchomości zamiennych; 

6). bez rolni oraz małorolni na uzupełnienie posiadanych' przez 
nich gospodars tw rolnych. 
2. Pierwszeństwo służy w kolejności podanej w ust. 1. 
Art. 4. Obszar 'gruntu ' nabywanego przez osobę fizyczną 

łącznie z obszarem gruntów, które stanowią już wyłączną 
własność nabywcy lub , jego udział we współwłasności, nie 
może przekraczać 15 ha, a jeżeli nieruchomość rolna ma ze 
względu na rodzaj użytków, rolnych charakter gospodarstwa 
hodowlanego - 20, ha. 

Art. 5. Min ister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem 
Fina nsów określi zasady i tryb ustalania ceny sprzeda:tnej 
nieruchomości' rolnych oraz warunki jej spłaty . 

Art. 6. 1. Sprzedaż nieruchomości prowadzi Bank Rolny. 
2. Spnedaż następuje w formie aktu ,notarialnego. 
3. Kandydatów na nabyw( ów u stala organ administracji 

rolnej ' prezydium powi:atowej rady n<Hodowej na , wniosek' 
Banku Rolnego, przed stawiony po zasięgnięciu opinii czynni
ka społecznego. 

Art. 7. 1. Nie , spłacona częś.ć ceny ' sprzedaży 'podł~ga 

'- zabezpieczeniu przez wpis hipoteki,wwysokościodp.ow,i ada
jącejtej części, w księdze wieczystej ' sprzedawanej nie ru
chomości. 

2. Jeżeli ' uieruchomośćnie ma,' uregulow a nej księgi wie-' 
czyslej ,lub, JeżeJi . księg:a.'wieGzysta ; dla , tej . n,ieHj,chomośoi , z:a~ ' 

ginęłaalbo · .uleyla wiszczelłi41 właś ciwYJ.ąd zalCłada 'księgę' 

{ 

, . 
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wieczystą nieru chomości na wniosek Banku Rolnego. Zabez
pie<:zenie nie splaconej części ceny następuje w sposób wska
zany w ust. 1. 

3. Biuro notarialne, które sporządz iło akt sprzedaży, obo
wiilJZane jest łącznie z wnioskiem o ujawnienie zmiany włas
ności- nieruchomości zgłosić wniosek o zabezpieczenie nie 
&płaconejcz~ści ceny. 

Art. 8. Szczegółowe przepisy w sprawie oprocentowania 
nie s.płaconej reszty ceny oraz trybu postępowani a przy 
sprzedaży nieruchomości wyda Minister Rolnic twa w porozu
mieniu z Ministrem Finansów. 

R o z d z i Ił ł II. 

Przejęcie niektórych nieruchomości rolnych i leśnych 

na własnoŚć Państwa. 

Art. 9. 1. Nieruchomości rolne i leśne, objęte we włada
nie _ Państwa do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
przejmuje się na własność Państwa bez względu na ich 
obszar, jeżeli znajdują się one nadal we władan iu PaI'lstwa lub 
zostały przekazane przez Państwo w użytkowanie innym oso
bom fizycznym lub prawnym: Nieruchomości te prżejmuje 
się bez odszkodowania, a dług! i ciE}'Żary zabezpieczone na tych 
nieruchomościach umarza się , z wyjątkiem służebności grun
towych, których utrzymanie w mocy uznane zostanie za nie
zbędne. 

2. Przepis ust. 1 nie dotycży gruntów wymienionych w 
art. 2 ustawy z , dnia 13 lipca 1957 r. o uchyleniu dekretu . 
z ania 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu ' 
użytków r·olnych (Dz .. U. Nr 39, poz. 173) oraz gruntów obję
tych we władanie Państwa na podstawie przepisów dekretu 
z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu n ie
ruchomości nięzbędnych dla realizacji narodowych planów 
gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31). 

3. O przejęciu nieruchomości rolnych na własność Pań
stwa orzeka organ administracji rolnej prezydium powiato
wej rady narodowej, a o przej ęciu nieruchomości leśnych -
rejon lasów państwowych. O uznaniu służebności za niezbęd
ne orzeka organ w!a,ściw,y do wydania orzeczenia o przejęciu 
nieruchomości na własność Państwa. 

4. Postępowanie sądowe o przywrócenie posiadania lub 
wydanie nieruchomości określonych w ust. 1 podlega umo
rzeniu, a nie wykonane tytuły egzekucyjne zasądżające te 
roszczenia są pozbawione skutków prawnych. 

Art. 10. 1. Byii właściciele nie'ruchomości określonych 
wart. 9, którzy osiąg nęli granice wieku mę±czyżni 65 lat, 

, 6 kobiety 60 lat, bądż też stali się inwaIidami, jeżeli obj ę~e 

we władanie Państwa nieruchomości s tanowiły podstawę ich 
u trzymania - mają prawo do renty starczej lub inwalidzkiej , 
a członkowie ich rodzin do renty rodzinnej wraz z dodatkami 
i świadczeniami w naturze określonymi w przepisach o po
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
ro~~. . 

2. Podsta\,:ę wymiaru renty okreś li Rada Ministrów na 
wnios€k Ministra Pracy i Opieki Społecznej . 

3. Szczegółowe przepisy cO" do zajad' przyznawania , usta
lania wymiaru i wypłaty rent oraz trybu postępowania okre
śli w drodze rozporządzen ia Minister Pracy i Opieki Spo
łecznej . 

4. Przepi,sy , us·t. 1 - 3 n ie mają zastosowania, jeżeli wła
ś ciciele nieruchomości określonych wart. 9 nabyli te nie
ruchomości na podstawie przepisów o wykonaniu reformy 
rólnej lub osadnic twa rolnego I nie uiś c ili całej ceny na
bycia. 

Art. 11. NleruchomoścJ rol ne I leśne , naJeżące do osób, 
które dopuściły się odstępstwa od narodowości w· czasie woj
ny 1939 - 1945 r.t objęte przez te osoby w posiadanie od 

dnia 23 lipca 1950 r. do dnia wejścia w życie nin Iej szej usta
wy, zwalnia się spod zajęcia, dozoru i zarządu. 

R o z d z i a ł III. 

Przepisy końco~e l przejściowe. 

Art. 12. 1. Uznaje się za wygasłe uprawnien ia byłycł\ 

właścideJi '(wspólwlaścicieli) nieruchomości ziemskich, prze
jętych na własnóść Paóstwa na podstawie a rt. 2 ust. 1 lit. el 
dekretu 'Z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy 
rolnej (Dz. U. z 1945 r . Nr 3, poz. 13), do o~rzymania gosp~ 
darstw rolnych w myśl art. 17 tego dekretu. 

2. Przepis ust. 1 n ie dotyczy przypadków, gdy byli wła
ściciele (współwłaściciele) przej ętych na własność Państwa nie
ruchomości ziemskich wprowadzeni już zostali w posiadanie 
gospodarstw rolnych . 

Art. 13. Umarza się długi i ciężary zabezpieczone na 
nieruchomościach przejętych n a własność' Państwa ~na pod
stawie dekretu .z dnia 28 listopada '1945 r. o przejęciu nia
k tóryt'h' nieruchomośc i ziemskich na cele reformy rolnej 
i osadnictwa (Dz . U. Nr 57, poz. 321) praz dekretu z dnia ) 
27 lipca 1949 r. o przejęciu na wlasnosć Pat'lstwa nie pozo
staj ących w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości 
ziemskich, położonych w niektórych pow iatach województwa 
białosto ck iego , lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego 
(Dz. U. Nr 46, poz. 339). z wyjątkiem służebnóści gruntowych. 

Art. 14. Uznaje się za wygasłe ~prawnienia repatriantów 
do otrzymania pailstwowych ni e ruchomości rolnych , przysłu- . 
gują,cych im s tosow nie do umów międ'zynarodowych w zamian 
za mienie pozos tawione poza granicami Państwa, jeżeli do 
dnia wejśc ia w życie ustawy ' n ie zostali wprowadzeni w po
siadanie takich nieruchomości. 

Art. 15. 1. Prawo do otrzymania państwowych nierucho
mości rolnych na własność w drodze nadania na pods tawia 
p rzepisów dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowa
dzeniu reformy rolnej (Dz. U, z 1945 r. Nr 3, poz. 13) oraz 
dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rol nym i osad
nictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego 
Miast a Gdańska (Dz. U. z 1946 r. Nr 49, poz. 279 i z 1947 r. 
Nr 66, pDZ. 410) przysługuj e osobom, które użytkują te nia
ruchomości w dni u wejścia w życi e ustawy. 

2. Do kategorii osób określonych w ust. 1 należą: 
1) posiadacze nieruchomości, w stosunku do których wy

dane zostały orzeczenia komisji ziemski ch o nadaniu im 
nieruchomości , chociażby orzeczenia te nie były jeszcze 
prawomocne; 

2) osadnicy i repatrianci wp rowadzeni we władanie nieru
chomości przez organy admi nistracji rolnej, z wyjątkiem 
dzierżawców oraz osób użytkujący c h grunty na podsta
wie umów o zagospodarowaniu . 
.Art. 16. 1. Traci moc dekret z dnia 28 lis topad a t 945 r. 

o przejęc iu niektórych nieruchomości ziemskich na cele re
formy rolnej i osadnictwa (Dz. U. Nr 57, poz. 321), art. 5, 
6 i 7 dekretu z dnia 27 lipca 1949 .r, o przejęci u na własność 

Parls twa nie pozos tających w faktycznym władaniu właści
cieli n ier u chomości ziemskich, polożon ych w niektórych po
w iatach województw a biało s tockiego , lubelS'kiego, rzeszow
sk iego i krakowskiego (Dz. U. Nr 46, póz. 339) oraz art. 43 
dekretu z driia 6 września 1946 r. o ustroj u rolnym i osad
nictwie na obszarze Ziem Oct'zys_kanych i byłego Wolnego 
Miasta Gdańska (Dz. U. z 1946 r, Nr 49, poz, 279 i z 1947 r. 
Nr 66, poz. 410) . ' . 

2. Jeżeli jednak byli właśc icie l e nieruchomośc i ziemskrch. 
przejętych na własność Pańslwa na podstawie przepisów de- . 
kretów wymienip nych w ust. l , wprowadzeni zosta li w po
siadanie nieruchomści . państwowych w związku z ich upraw
nien iem do otrzymania. n ieruchomości z'amienn ych -' na-
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daje się im te nieruchomości zamienne stosownie do wymie

. nionych przepisów. ' 
3. Byli właściciele (współwłaściciele) nieruchomości ziem-

. skich przejętych na własność Państwa na mocy przepisów 
wymienionych w ust. 1, mają prawo do renty na zasadach 
okr ślonych wart. 10. ' Nie dotyczy to jednak przypadków, 
gdy właścic i ele (współwłaściciele) ótrzymali nieruchomość za
mierną lub gdy w myśl ust. 2 przysł~guje im u prawnienie do 
otrz~mania takiej nieruchomości. , 

Art. 17. 1. Traci moc art. 7 dekretu z dnia 18 kwietnia 
1955 r. o uwłaszczen iu i o uregulowaniu innych spraw zwią-

Ił 72 

Poz. 71 i 72 

zanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1955 r. ' 
Nr 18, poz: 107 i z 1957 r. Nr 39, po·z. 174) . 

2. Osoby, które do dnia wejścia w życie niniejsżej usta
wy objęły w posiadanie nieruchomości państwowe w zwią

zku z ich uprawnieniem, wynikającym z a'rt. 7 dekretu wy
mienionego W u st. ' 1, otrzymują je na' własność w trybie 
i na zasadach tego dekretu. . 

Art. 18. Ustawa wchcidzi w życie z dniem ,ogłoszenia. / 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 

USTAWA 

z dnia 12 marca 1958 r. 

o umorzeniu niektórych długów I ciężarów . 
• 

Art. l. 1. Umarza si ę wszelkie dL1gi 1 ciężary: 

1) które były zabez'pieczone na n ieruchomościach ziemskich, 
przejętych na własność Pallstwa na podstawie dekretu 
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy 
rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 z póżniejszymi 

zmianami), dekreluz dnja 6 września 1946 r. . o ustro
ju rolnym i osadnic twie na obszarze Ziem Odzyskanych 
I i b. Wolnego Miasta Gdailska (Dz. U. N r 49, poz. 279 
z póżniejszymi zmianami), dekretu z dnia 5 wrześni)\' 

1947 r. o przej ściu na własność Państwa mienia pozo
Etałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz. U. 
z 1947 r. Nr .59, poz. ·318 i z 1949 r. Nr 53, poz. 404) 
~raz dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu 
fundacji (Dz. U. Nr 25, poz. 172), 

2) które były zabezpieczone na nieru chomościach przeję

tych na własność ' Państwa na podstawie dekretu z dnia 
12 gru dnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów ~a włas-
Aość Skarbu Paóstwa (Dz. U. Nr 15; poz. 82), / 

3) ~tóre są zabezpieczone na nieruchomościach przejętych 
~rzez Państwo od ' instytucji bankowych zgodnie z dekre
triem z dnia 25 pażdZier.nika 1948 r. o reform ie bankowej 

z. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279). , 

. Przepisu ust. 1 n ie stosuje się : 

1) I służebności gruntowych, które na podstawie dekretów 
ymien ionych w tymże ustęp ie lub na podstawie art. 1 
st. 2 dekretu z dńia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu 
księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności 

~ierucho}ności przej ętych na cele reformy rolnej (Dz. U. 
Nr 39, poz. 233), lub art. 2 ust. 3 i art. 6 ust. 3 dekretu 
~ dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg 

. \ wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolne
go Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 66, poz. 410) u trzymane 
zostały w mocy decyzją właściwych organów władzy; 

,2) do służebności gruntowych ciążących na nieruchomo
Ś,ciach przej ętych na własność Państwa na podstawie de
kre tu z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych 

. lasów · na własność Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 15, 
poz. 82); 

3) do służebności gruntowych wymienionych wart. 5 ust. f 
qekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji 
(pz. U. Nr 25, poz. 172). 

rt. 2. 1., Uznaje się za wygasłe wszelkie roszczenia: 

1) z tytułu przejęcia przez Państwo inwentarza, zapasów, 
zasiewów, upraw i nakładów w nieruchomościach, które 
w dniu 1 września 1939 r. stanowiły własność Państwa 

bądż przeszły na własność PaI'lstwa na podstawie prze
pisów wymienionych w· art. 1 oraz na podstawie usta
wy z dn ia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo 
dóbr martwej'''''ęki, poręczeniu proboszczom posiadania 
gospodarstw rolnych i utworzen iu Funduszu Kościelnego 

(Dz. U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111); , 

2) z tytu łu szkód poniesionych z powodu pogorszenia stanu 
nieruchomości lub ubytków w jej przynależnościach w 
wyniku przejęcia we władanie Państwa nieru chomości 

na podstawie orzeczeń wydanych w -oparciu o przepisy 
dekretów: z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu 
reformy rolnej (Dz. U. z 1945, r. Nr 3, poz. 13) i z dnia 
6 września 1946 r. o ustroju rolnym ' i osadnictwie na 
obszarze Ziem Odzyskanych i b. , Wolnego Miasta 
Gdallska (Dz. U. Nr 49, poz. 279), a następnie uchyloriych 
jako bezpodstawne; 

, 3) z tyt.ułu szkód poniesionych z powodu pogorszen ia ~tanu 

nieruchomości lub ubytków w jej p'rzynależnościach w 
wyniku przekazania przez organy administracji pallstwo~ 
wej " prywatnych gospodarstw rolnych , jednostkom pań

stwowym lub spółdz ielczym do zagospodarowani.a, a to 
bez względu na tytuł p rawny tego przekazania; 

.4) z tytułu użytkowania przez jednostki państwowe gospo-
darstw rolnych bez umowy; t' 

5) z tytułu 'szkód w lasach przejętych we władanie Państwa, 
a zwróconych następnie właścicielom. 
2. Postępowanie sądowe w sprawach wymienionych w 

ust. 1 roszczeń podlega umorzeniu, a nie wykonane tytuły 
egzekucyjne zasądzające te roszczenia pozbawione są skut
ków prawnych. 

, 
Art. 3. Traci moc dekret z dnia 25 października 1948 r. 

o właściwości władz 1 postępo'waniu w sprawie roszczeń by-o 
łych dzierżawców nieruchomości ziemskich ' z tytułu przeję
tego przez Państwo inwentarza (Dz. U. Nr 50, poz. 384). 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J. HOlOiiec~i 


