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lWZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

zdn ia · 15 marca 1958 i. 

o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. 'Y sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych I gruntów · bu· 
( dowl I ych sprzedawanych ' . fr:e~ Pi;lflslwo, s[>osobu sjJłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny ",ahlad.lw 

, poczy liouych przez na\}y\'/ct~ -ora.z kategorii 03Ói> . korzystają cych z' pierwszelIstwa przy · nabywadiu dom6w i ' gruntów. 
/'- . " .. " , 

, Na podstawie a rt. 10 usta wy z dnia 28 , :11i1 ja 1057 r . 
o sprz daży przez Pań stwo domow m\eszkahych i dzia ł ek 
budowi nych (Dz. U. Nr 31 , poz. 132) zarządza się , co na-
stępuje: ' . 

: § 11 ' w ro~porządzeni~l Rady Ministrów z dnia 31 lipca 
1957 r. w sprawie zasad ustalania 'ceny dom6wmieszkalnych 
i ' gr,un~ów budowlanych sprzedawanych przeZP~1l1stwo, spo
sobu s~łaty ~ależ~ości, spoś0hu zaliczania na , pokrycI~ce~y 

'rlakład w p(),c;zymo~ych przez nab.ywcę oraz, katcgorll osob 
~orżyst l j ącyc:h z . pierwszel1,stwa . przy nabyv:,'aniu . domow, 

' J .gruntw (Dz. ' U. Nr 44, poz, ?04) wprowadza 'Slę następuj ące 

1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

.. 1. odstawą do ustalania. ceny sprzedawanych przez 
Państwo domów mIeszkalnych i innych budynków 
jest szacunek dokonany ' przez biegłych Państwowego 
Zakładu Ubezpieczeń lub przez bieglych wyznaczonych 
p rzez organ adminis tracji - prezydium rłldy narodowej 
w zakresie gospo~arki komunalnej mieszkaniowej,"; 

2) w § 4: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,3. Rada Ministrów ustala corocznie dla wszystkich 

lub ni ektórych prezydiów rad narodowych oraz re-

! , 
sortów (przedsiębiorstw i insfytucji ]) i1ilslwowVrh) 
ogólną powierzchnię użytkOWi) domów rn!f'szkal· 
nych z nowego budownictwa, która podLegcl sprze· 
daży w danym roku kalendarzowym."; 

hl dotyc.hczasow y ' usl. 3 otrzymuje , kolejną nllmeracj~ 
4 oraz brzmienie: . . 

,,4. Uchwała Rady Ministrów llst.aliljąca st Awki ry·. 
czaIŁu ' oraz ' ogÓlną , p()\vierzchnię lI ży lko w4 ' do· 
mów mieszkalny~hpodlegających sprzedaży Jest 
oglasz.imaw 'Monitorze . Pólskim; "; 

c) dodaje , s ię ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Cenę sprzed'ażydomów znajdującyrh ~ję w hu· 
dowie ustala się viedlug poni esi onych przez inwe
stora koszlów budowy zgodnie z dokum entacj" 
kosztorysową ·" ; 

3) w § 8 skreśla się wyrazy "za zgodą Preżesa Rady~H· 
nistrów"(~ 

4) w§ 11 donil je się ust. 3 w b rzmie niu: 

.. 3. Jeżeli dz ii1 łka bt1dowlana. na kł.óJ'(?j jest poloż1my 
dom podlega jący ' sprzedaży, obejmuje ob<;zM przekra. 
czający powier"z,h nię przewiclzi1wą w- n l)rm alyw ie za· 
gospodarowania terenu pod zabudow(; takimi domami, . 

- J 

/ 

( 



( 
I!ll,iinnhlt. UstGiW NJr 2m, P0Z. 85 1. 86 ----------------------------------

pobiel:a się za Każdy !Tetr kwadratowy Mdwyżki po
Wir€llZehja'f d!li14llki dc ;.;!'.ltko)wą; (!)jp1ła,tr~ r6NJn1'-ł ce.rnie t m~ 
d'1:i a'f<kj; @SlpC),wj'(ł,!t!ającej; B$rnrotlw,0-wi .. "; , 

5)' w g. 1'C liSt. 2' 0~'\1:.i'e' ~r7!tn're~]'l're': 

,,2. Ni: 'wniosek nabywcy włnlś~j,wy Q'Jl~óllll'). a.cłmJ~mstJjacJj; 
pa;f;!:4.y'dium rady naro<!o"v.ej n::oze należno5ć tlbliczoną 
stosownie OD § 11 za cały okres wldsnośći czasowej 
doliczyć do ceny budynk tl, i rozłoży ć na raty platn.e 
zyodnte· ż zasadami L1s taJonymi dla ceny budynkl,l. "; 

6) ~ 14 otrzymuje brzmienie' ._ 
,,§ 14. 1. Prży sprzedaży dbll1ÓW ' mie~k-iI;!J,"y"h v.~b.u<ll.{)r 

wanych przed dni.cm 1 slycznia 1950 r. (Imdow
, nictw-o stwe)' a:tilltJ'rwc:a ó!;,:owi~.nw j.est v..'Pła.~ 

.cić pny za,,,,";Wciitt 1.'fmmry sl"rzeda>,zy' 1'00y(l'--:'3(t}l ió 
. ceny sprzedaży !'Jucl'ynltu oraz d".da1ki- sltlrZed'<i
wanej na ' Vi[,ili5łl,~~. 

2 . . Jeżeli 1la,l:J,ywc:ą bt!wllY'tl'kw jes·t ~s<cb:ai wreytkuj'i\i<Fcl 
ten budynek, k,vo,ta wjitacwna · p r.zy zaWarCil! 
umowymoie J)yć obni.żona:, do50f0-:-'2fJ1/o ceny 
sprzeda.ży . b~flku , j ' ·d.ii~łki sp,rZedinv.~j · nil 
wlasnośG:;w prźYpadku . g.dy osoba; tazna.jrltliI1e'Si>ę . 
w ciężkiej. sytuacj i materialnej .....:. spłata c1\lej. 
ceny sprzedaży może być ' rozło;cona' na faty."; 

7) po '§ 14 dodaj,e ' s·ię Mwe ~ , 1,46< i 14b w b,fzmieni~j,; 
"~ 14a. Przy spn;:łedaż:y: d:oma.v.r mil(t'sz'~a,myli'.h w'j!'bu;~ 

wanych Im 1 stycznia 195er. (budownktv!oi no
we) na:bywca aIJowiąza,ny jest wpłacić. przy zer- . 
warciu umowy sprzedaży 50°/1} ceny bttdynku 
i dzi'ałki' sprzed:aw'anoej na , własno&e. J'eżeli na-' 
bywcą jest spółdzrelnia rn ies.zkcrl'l'i:{)wa' typu loka
ttHskiego, kwota wpłacana pny zawarciu umowy 
wynosi, 200/ (1 ceny budynku i c!zialki sprzedawa
nej na własność. 

, § 14b. 1. Spłąta nie uiszczonej przy zawarciu umowy 
częŚci ceny ,sprzedaży może być dokonywana 
w ratach z doliczeniem odsetek w wysokości 
10f0 rocznie. Spółdzielniom mieszkaniow-ym typu 
lokatorskiego nie dolicza się odsetek od nie 
uiszczonej części ceny sprzedaży; spółdzielnie 

te płacą t.ylko 0,2% od 'każdej w:;>.łaty)ytułem 

kosztów obsługj bankowej., 
2, !;płata rat rozp.oczylla się po upływie roku od 

dnia zawarcia umowy sprzedaży i dokonywana 
jest kwartalnie, Od nie zapłaconych w terminie 
rat liczone są odsetki za ' zwlokę w wysokoś ci 

4% w stosun'ku rocznym. 
3'. Okres_ spraty rat wynosi od 10 do 30 lat, a gdy 

nabywcą jest spótdzielnia mieszkaniowa typu 
loka,t0fskieg,@ - ero 36 lat. J eielf nabywcą j est 
osoba użytkująca bud Yl1J!e'k, ukres spłaty mQże 

być ustalony do, 40 lat. 
4. Przy ustalaniu pierwszej wpłaty w qran icach 

określonych w §; 1.4 oraz okresu spłaty resz ty 
ceny sprzedaży w ratach - właściwe org ilny 
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administracji prezydipw rad nalił)do~ycl:L ·bi'O.l'E! 
pod ul,vagę, wlłntmki e-k0'nomicZ'Jlle ~a.n1ies·zkał~j 

ma. tym ·t.e-ren'ro' lu.an.oSd, a wszcZ'~.J.nQści' rud
rrOŚ'Ct zamłesz-ka'łe'j· -lTd' te'i'e'I'lie Z~em 0dz}sJ\ a~ 
nych. 

5. JeżeU nabywcą jest spółdzielni.a. mieszkaniowa 
typu lokatorskiego, przy terminowej zapłaCi,e. 
2/a każdej raty umarza się pozostałą cZGŚć raty 
podwamnkiem utrzymywania domu i jego 'oto
czenia w należytym sianie. 

&. · ].eżeli nabywcą jest - spółdzielnia budowlano
mieszkaniowa, w razie przedterminowej spłaty 
,P'1;n!Z' nią. ceny sl?Jned'aż1" c0i na~n4ejl o jedną 
piątą częŚĆ' okre!tI p.fzewiJzi~o dla spł~ty 

w umowie ' sp'rze.daży, .. umarza: sIę,, 200/o ,kredy to
W~lleJ li:zę;ścr ceny spTz~aży pod ,wil'l'unk iein, 
ze oobrywca nie dopuścił- si:ęz'Vlłóki ' w ' spłacie ' 
rat oraz utrzymuje" dom ' i· jego O'foczenie w n/a-
leży tym stanie. ' . 

7. \'II razie !}Otów:·k,,'weJz.apłat~ prz€z sl?ehlzielnię 
b~di(!)'Włan(!)-młes.zw.arii(l);wą' t;6l}, cz:ęści ceny naby
cia, ktora przekracza 50% pła.tnych stosownie 
do §146 PlZy zawarciuumowy .·sprzeuaży, przy:. 
sług:uje spółdzielni um.Q~'i!en,ie· 2~!o r~wn i eż '0d 
fej nadw:yi.ki. 

8. Nabywcom indywidua.hI,ym umana się, jeżeli 
.. utrzymują si.ę wyłącznie- z p.racy nafemnej, IS~/o" 

a pozostałym 10% od tej częśCi ceny sprzcc.ląly, 
' którą na.bywca ... spł,oca prz!':cHelimj.IOlO\\m nie'l,a

leznie od' spłacańia, bie2ą€Y'ClJ. rat; waru~kieI~ 
korzystania z tego umOTzenra jest termi nowe 
spłacanie rat oraz utrzymywanie domu i jeg,o 
otoczeni'a w nale'żytym stanfe. 

9. W razie nabycia domu za gotówkę nabywcy 
indywidualnemu przysługuje bonifikata w wy
sokości 100/0 tej części ceny sprzedaży, która 
stosownie do § 14 nie podlega obowiązkowo za
płacie gotówkowej przy zawarciu umowy 
sprzedaży." ; 

8) w § 16 dodaje się. us.t. 3 . w brzmieniu: 
,,3. Jeżeli dom mieszkalny jest administrowany pf7.ez 

przedsiębiorstwo górnictwa węglowego, prawo pierw
szellstwa przysługuje pracownikom - tego przedsię

biors twa -przed osobami wymienionymi w ust. 1."- . 
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady· Ministrów z dnia 

28 marca 1957 r. w sprawie przekazywanićr przez Państwo 
doll).ów mieszkalnyęh na własność spÓ'łdzi'eIni mi'esżkani'a
w,ych (Dz. U. Nr 21, poz. 103). 

§ 3, \Vy ko.nanie ' .ozporządzenia porucza się Min.is\,rowi 
Gospodarki Komunil>lnej, Ministrowi Finansów i .. innym. za,illl-
teresowanym ministrom. ' 

§ 4. Rozp.orz.ądzen;e wchodzi w życie z dniem o.głosz.e-

ma. 
Prezes Rady Minis.trów: J. Cyra11k iewicz, 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. 

z dnia 31 marc·a 1958 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nieruchomości zamienl1;ych' 
chomości nier.olniczena zieriiiachpdzyska nych 

o.raz ' wyn.agrodzenIa pienię,mego za niekt6re. niem
na terenach b. W. M. GdańsRa. . ~ ... ;, . 

Na podstawie art. 6 usL 4 ustawy z dnia 29 maja 1957 r. 
o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości 

nierolniczych na Ziemi ach Odzyskanych i na terenach . b. 
W, M. Gdań.ska (Dz . . U. Nr 31, poz. 137) zaFZądza si ę , .co 
następuje: 

§ 1. 1. Przez właściwy organ adminIstracji państwowej 
bez bliższego określenia rozumie się organ administriKji 
prezydium powiatowej (miejskiej , dziefI'li<!:Owej w miastach " 
wyłąqonych z , woJewództw) rady na rodowej -...,. w zakresie 
gospod'Irki komunaFnej i mie~zkd'n .c. ..vej, 


