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RO~PORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dn ia 5 lutego 1959 r. 

Zmienj uiące rozpon:ądzenie z p-n!a 22 Ij.;t~pada 1941 r. w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz 
oS:ldn ków woj skowych oraz Splilly nilleżno~ci za gospodarstwa, nadane na podstawie deluetu z dnia 6 września 1946r. 

o ustroju rolnym i osadn;ctwie Ila obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wo!nego Miasta Gdańska. 

Na podstawie art. 21 u st. 3 dekrplu z dn ia fi września 

1946 L lo l'lstroju rolnym i osadnictwie na ob.szarze Z iem Od
zyskanłch i b. Woln ego M iasta Gdańska (Dz. U. 1: 1946 r. 
Nr 49, poz. 279 i z 1947 r. Nr 66, poz. 410) zarządza się, co 
nast<;puae : 

. § 1. W rozporządzeniu Ministrów: Rolnictwa i Reform 
Rolnyc~, Ziem Odzyskanych oraż A dministracji Publicznej 
z dnia 22 . li stopada 1947 r. w sprawi e norm obszarowych, 
szacunku. odliczen ia od ceny na rzecz osadn ików wojsko
wych oraz splaty nal eżn o ści za gospoda rstwa, nadane na pod
stawie ~.ekret .. u z dn ia 6 vnześnia 1946 r. o u st roju rolny m 
i osadn clwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. vVo:ncgo 
Miasta Gdańsk<'l (Dz. U. z 1947 r. N r 74, poz. 471. z 1950 r. 
Nr 31, oz. LUB i z 1956 r. Nr 19, poz. 97) w § 9 ust. 3 i 4 
otrzym~j ą ndstępujące brzmien ie: 

,,3. I VIa r teść drzewostanów do lat 20 VI odniesieniu do 
1 ha olłllcza się w życie według prz l" cię inych kaszlów za je
sienia i \utrzymall ia lasu z 1933 r., a mianOWIcie: 

wartc.ść drzewostanu do 
p onad 1 Hlk do 

2 lat do 

1 roku - w wysokości 
2 lat 

4 

6 " 
8 

10 
12 
14 
16 
18 

4 
do 6 
do 8 
do 10 
do 12 
do 14 
do 16 
do 13 
do 19 

" 

" 
" 

" 

7- q 
7.5 q 
9 q 

10 q 
11 q 
12,5 q 
13,5 q 
15 q 
1(i ,5 q 
18 q 
19,5 q 

~yta 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

4. Wartość drzewoslanu powyżej 20 lat ustala się w " .T Y
sokości 75% wartości uży tkowej tego drzewostanu wpdłu g 
cen z 1938 r. w przel iczen iu na żyto po cen ie 17 ,5 z ł za 1 q . 

§ 2. Szacun ek drzewostanów, u.stalony pra womocny mi 
orzeczen iami wydanymi przed wejściem w życie nm iejszi:go 
rozporządzenia, nie podlega zmian j.e. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem og ·łoszeni a. 

Minister Rolnictwa: w z. M. Jagielsld 
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I OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNiCTW A 

\ z dnia 30 stycznia 1959 r. 

w SP[ aWie ogłoszenia jerlnoli!ego tekstu dekre tu z dnia 18 kwie~nia H155 r.o uwłaszczeniu o ureg ulowaniu innych 
spraw, związanych z ref Ol mą rolną i osadnictwem rolnym. 

l. a podstawie art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. "Art. 23. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.", 

o zmian~e dekretu z dnia Hl kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu 
i o uregulowaniu innych spraw. związanych z reformą rolną 
i osadn ctwem ,rolnym (Dz. U. NI 39, poz. 174). ogłasza się 

w z aląc~njkU do niniejszego obwie,szczt'nia jednolity tekst de
kretu z nia 113 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulo
wani'U i nydl spraw, związanych z re ~ormą rolną i osadnic-

. twem rf lnym (Dz. U, Nr 18, poz. 107). z uwzględnieniem 
zmian \~ynikających z ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zmia
nie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o ure
gUlowa~iU innych spraw, związanych z re formą rolną i osad
nictwem rolnym (Dz. U. Nr 39, poz. 174). z art. 9 ustawy 
z dnia 3 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomościami rolnymi 
(Dz. U, Nr 39, poz, 172) oraz z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 
1958 r. Q sprzedaży państwowych n ien;chomaści rolnych oraz 
uporządJ owaniu n iektórych sp raw, związanych z przeprowa
dzerłem refolmy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, 
poz. 71)1' i z zastosowaniem ciągłej num era cji artykułów 
i ust~pÓiW . 

2. ednolity tekst nie obejmuje: 

l) art. 3 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu 
i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą 
roln~ i osadnictwem rolnym (Dz. U. Nr 18, poz. 107), w 
brzmieHiu: 

2) art. 2 i 4 ustawy z dn ia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu 
z dnia 18 kw ie tnia 1955 r. o uwłaszczpniu i o uregJlowd
idu innych spraw, związanych z reto rmą rolną i osad
n ictwem rolnym (Dz. U. Nr 39, poz. 174), w brzmieniu: 
"Art. 2. Gospodarstwa rojne (działka pracown icza, rze
mieślnicza it!) .) okr eślone wart. 15 ust. 1 dek retu z dnia 
18 kwietn ia 1955 r. o uwłaszczeniu i o lHegulowaniu in
nych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem 
rojnym (Dz. U. Nr 18, poz. 107), jeże li zo s tały opuszczone 
przez właściciela w _okresie od dnia 29 kwie tn ia 1955 r. 
do dnia 'wejścia w życie niniej szej usti'.wy, mogą być na 
podstawie Ol zeczcnia prezydium powiatowej rady naro
dowej przejęte na własno .ść PaństwfI bez odszkodowania 
i wolne od obciążeń z wyjątkiem sruzebnl)ści gruntowych. 
Art. 4. Ustdwa wchodzi w życie . z dniem bgtos~enia.'·; 

3) art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży 
pmlstwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowa
n iu niektórych s;)[aw, związanych z przeprowadzeniem 
re formy rolne j i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 
71), w brzmieniu: 

.,Art. 17 ust. 2. Osoby, które do dnia wejś cia w życie ni
m e}szej ustawy obj ęły w posiadanie ni eruchomości pań
stwowe w 'związku z ich uprawnieniem, wynikającym 
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- z art. 7 dekretu wymiE'nionego w ust . 1, otrzymują je na 
własność w trybie i na za~adach tl'~I O dekretu .'. 

3. Użyte wart. 17 ust. 2- ustawy powołanej w ust. 2 
pk.t 3 rf1niejszego obwieszczenia wyrazy "do dnia wejści a w 
życie niniejszej ustawy" oznaczają: do dnia 5 kwietnia 1958 r., 

jako dnia weJscla w życie ustawy z dni:! 12 marca 1958 r. 
o sprzedaży paós twówych nieruchomości rolnych oraz upo
rządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadz(~

niem reformy rolnej i osadnictw:! roinego (Dz. U. Nr 17, 
poz. 71). 

Minister Rolnictwa: E. Ochab 

Zalacznik do obwieszczenia Ministra 
Rolnictwa z dnia 30 stycznia 1959 r . 
(poz. 78). . 

DEKRET 

z dnia 18 kwietnia 1955 r. 

o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym. 

· Rozdział 1. 

Uwłaszczenie dzierżawców. 

Art. 1. Nieruchomości paIislwowe użytkowane prz t'z rol
ników na podstawie umów dzierżawy co najmniej przez trzy 
lata przed dn iem wejścia w życie dek retu nadaje się tym rol
nikom lub ich następcom prawnym nil ich wniosek na wła
snoM:, jeż.eli go,spodarują na tych nieruchomościach. 

Art. 2. Nie podlegają n ada niu resztówki pozostałe po 
przeprowadzeniu relormy rolnej. Prezydillln wojewódzkiej ra
dy narodowej może jednak zezwolić na nad 'llli e na własność 
resztówki lab je] cu:ści, j lŻeli uzna ją za zbędną dla gospo
darki uspołecznionej. 

Art. 3. .1. Nieruchomości nil<laje sie na wlasnnść za cenę 
szacunkową, od której odlicza się l i 20 częśĆ' za każdy rok 
d t ieci.Clwy przed oniem 1 stycznia 194:') r. oraz sumę czynszu 
dzierżawnego wpłaconą po dniu l stycznia 1945 r. na rzecz 
P'U'lstwowego Funduszu Ziemi. 

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do 
dzierźawcówwymi e n:onych wart. 1, którym nieruchomości 

ctżierżawlOne nadano już na podstilwie przepisów o przepro
wadzeniu reformy rolnej bądź o ustroju rolnym i osadnictwie. 

Art. 4. 1. O nadaniu nieruchomości Ha wla.sność i o 
ustaleniu ceny nabycia orzeka prezyd ium powi'ltowej rady 
narodowej. 

2. PostępowaI\,ie prowadzi się na koszt PaJ1stwa. 

Art. 5. Przepisy art. 1-~ stosuje się również do nieru
chomośc i państwowych uży tkowanych przez osob.y pozosta
jące w stosunku pracy, rencistów i rzemieślników na podsta
wie umów dzierżawy zawartych przed dniem l września 1939 r. 

R o z d z i a ł 2. 

Uwłaszczenie posiadaczy nieruchomośd z innych tytułów. 

Art. 6. 1. Rolników gospodarujących na nieruchomościach 
państwowych uznaje się za właścicieli tych nieruchomości, 
jeżeli oni lub ich poprzednicy prawni uzyskali posiadanie tych 
nieruchomości na podstawie: 

1) umowy zawartej przed dniem 13 września 1944 r., a na 
Ziemiach Odzyskanych - przed dniem 9 maja 1945 r. 
z zamiarem nabycia na własność lub 

2) umowy o dział, zawartej przed dni em 1 września 1939 r., 
albo 

3) orzeczen ia o zatwierdzeniu projektu par::elacji nierucho
mości państwowych i wyka·zu nabywcćw wydanego przed 
dniem 1 września 1939 r. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si~ bez względu na zachowanie 
przepisanej formy umowy. 

3. W przypadkach gospodarczo uZ i1sadnionych .prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej może zezwolić na umanie rol
nika za właściciela nieruchomości, na której gospodaruje, 
choćby obj ęci e nieruchomości w posiadanie nastąpiło na pod
stawie urnowy zawartej już po dacie określonej w ust. 1 pkt l, 
jeżeli nabywca d z iałół w dobrej wierze. 

4. Przepis y powyższe stosuje się odpowiednio ró;vvnież do 
osób pozostających w 6tosunku pracy, rencistów i rzemieślni

ków, chociażby na nieruchomościach nie gospodarowali. 

Art. 7. 1. Osoby gospodarująCE na nieruchomościach 

państwowych polożonych na Ziemiach Odzyskanych uznaje 
się za wlaścicielL tych nieruchomości, jeżeli uzyskały obywa
tels.Łwo polskie i są członkami rodziny poprzedniego wtaści

ciela, który utracił własność nieruchomości wskutek nieuzy
skania obywatelstwa polskiego. 

2. Za członków rodziny uważa się małżonka, dzieci, wnu
ków, rodziców i rodzeństwo. 

Art. 8. I. Nabycie nieruchomości na własność następuje 
bezpłatnie i bez dokonania szacunku, w razie gdy: 

1) osoby wymienione w <'.rt. 6 uregulowały już całą cenę 
umó~ioną z poprzednim właścicielem nieruchomości, 

2) objęcie nieruchomości w posiadanie nastąpi lo na pódsta
wie dilrowizny dokonanej przez poprzedniego właściciela 
lub umowy o dział zawartej pomiędzy poprzednimi współ
właścicielami, 

3) nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych nabywają oso
by w myśl art. 7. 

2. W innych przypadkach nabywca obowiązany jest za
płacić taką część ceny szacunkowej, jaka odpowiada nie spła
conej części ceny należnej poprzedniemu właścicielowi. Część 
ceny szacunkowej ulega stosunkow emu zmniejszeniu, jeżeli 

obszar nieruchomości nabywanej na własność jest mniejszy 
od ohsze.ru nieruchomości otrzymanej w posiadan:e na pod
stawie aktów wymieniony ch wart. 6. 



DziennIk Ustaw Nr 14 127 Poz. 78 

Art. 9. 1. Osoby up rawnione do uzyskania własności nie
ruchomości na podsta wie art. 6. któr ym nada no już te same 
lub inrle nieruchomości na podstawIe .przepisów o przeprowa
dzeniu I reformy rolnej bądż o ustroju rolnym i oSrJdnictwie, 
zwalni~ się od obowiązku uiszczenia ceny nabycia n ierucho
mości w całości lub w części, stosując odpowiednio przep isy 
art. 8 f st. 1 i 2. 

2. Jeżeli obszar nieruchomości nadanej jest większy od 
obszaru nieruchomości obj ęte j w pos;adanie na podstawie ak
tów wtmieniOnY~h. wart: ?: za g~unt.~ stanowiące nadwyżkę 
uprawnIony pOWIlllen ULSClC naleznosc przypadającą według 

prżepispw o jJrzeprowadzeniu reformy rolnej bądż o ustroju 
rolnym, i osadnictwie. 

Art. 10. W razie gdy nieruchomość została oddana w po
siadanie w toku parcela cji, w braku dowodów zapłaty .uznaje 
się, że spłacono; 

1) za nieruchomości państwowe: 

a) 5°10 należności, jeżeli nieruchomości miały charakter 
samodzielnych gospodarst , 

b) 15% należności, jeże li nieruchomości miały charakter 
gospodarstw wzorowych, 

c) 10~/o należności - w innych przypadkach, 

, 2) za nieruchomości, które nie stano wiły własności Państwa 
- 15% należności. 

Art. 11. 1. O na byciu własności n ieruchcmości oraz 
o us la lknlU ce ny nabyc ia lub o zwolnieniu od obowiązku jej 
zaplace~ia .orzeka prezydium powiatowej rady narodowej. 

2. Po s tępowanie w sprawie nabycia własności ni e rucho
mości wszczyna się na wni0sek osób uprawnionych lub 
z urzędu. 

3. 'P~stępowanie prowadzi się na .koszt Państwa . 

\ 

R o z d z i a ł 3. 

1lwolnienie repatriantó w od obowiązku zaplaty. 

I 
Art. 12. t. Repatriantów, którzy stosown ie do umów 

międzyna rodowych mają otrzymać nieruchom oś ci w zamian 
za nieruchomości pozos ta wione poza granicami Pań stwa, zwal
n ia sięl ,- be.z rozrachunku i oszacowania· - od ohow i ązkti 
uiszczepia ceny nabycia nadanych im n ie ruchomości 
państwpwych. < 

2. IW r azie śmierci repatrianta określon ego w ust. 1 
przed ~adani.em mu nieru chomości zwolnienie od obowiązku 
uiszczef1ia ceny nabycia przysługuje pozostającem u przy ży

ciu małżonkowi. a w braku małżo nka - każdemu ze z s t ęp 

nych ~ linii prostej w części odpow iadającej jego udziałowi 
w spadjku. . 

3. Uprawnie nia do zwo lnienia o~ obowiązku uiszczenia 
ceny n rbycia nieruchomości mogą być przek"lzane al<tcm no
tarialnlm małżonk owi lub zstępnym w linii prostej. 

Ar. 13. Osoby w ymienione wart. 12 korzy st ają ze zw ol
n iema d obowiązku ui szczenia w c ał oś ci lub w c7. r; ~, ci cen y 
nabyci nieruchomości, j eżeli n ieru chomości te zost"ły im n '! 

- dane przed wejsci em w ż ycie dekretu lub j eżeli wn losek o na
danie lm ni elUchomoś ci złożą do dn ia 31 grudnia 1 ~57 r. 

Art. 14. ' O zwolnieniu od obowiązku u iszczenia cen y nCie 

bycia orzeka prezydium powi atowej I"l d y narodow ej. 

R o z d z i a ł 4. 

Uregulowanie własności gospodarstw opuszczonych. 

Art. t5. 1. Gospodarstwo rolne (działka pracownicza, 
rzemieślnicza itp.) nabyte na podstawie przepi.sów o przepro
wadzeniu re formy rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, 
lecz opuszczone przez właściciela przed wejściem w życie 

n in iejszego dekretu, przechodzi z mocy prawa na własność 

Państwa - bez odszkodowania i wolne od obciążeń z wyjąt
k iem służebnoścI glllntowych. 

2. Przejś cie gospodarstwa (działki) na własność Państwa 
stwie rdza prezydium powiatowej rady narodowej . 

3. Gospodarstwo (działkę), które przeszło na własność 

Państwa stosownie do ust. l, nadaje się na własność osadniko
wi, który na nim gospodaruje na podstawie przydziału doko
nanego przez prezydium 'powiatowej rady narodowej. 

Art. 16. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem 
Finansów okresli w drodze zarządzenia zasady i warunki roz
liczenia si ę z poprzednim właścicielem z tytułu zniszczeń 

i ubytków stwierdzonych w opuszczonym gosporl ar<,t wie. 

R o z d z i a ł 5. 

Przepisy wspólne. 

Art. 17. Przepisy dekretu stosuje się do nieruchom oś ri 

znajdujących się w zarządzi e prezyd iów rad narodowych 
z wyjątk iem przeznaczony ch na cele państwowe. społeczne 

lub nierolnicze 'według planów zagospodarowaniil przestrzen
n ego lub na podstawie decyzji prezydiu m wlaścnv ej rady 
narodowej . Właściwą jest wojewódzka 'rada n arodowa dla 
nieruchomości położonych n a terenie miast i osiedli . a powia
towa rada narodowa dla lkjeruchomości położonych na terenie 
gromad. 

I 

Art. 18. Za roln ików w rozumieniu nin ie jszego dekre tu 
uważa się osoby. dla których pracd na roli stanowi zawód 
dający główne żródło utrzymania. 

Art. HI. 1. Przy nadaniu nieruchomości na wl i1sność na 
podstaw ie nin iejszego dekretu oraz przepisów o przeprowa
dzen iu reformy rolnej obszar gospodarstwa rolneg0 nie może 

przekraczać 15 ha, a obszar gospodarstwa o charakterze ho
dowlanym - 20 ha. 

2. W przypadkach uzasadnionych względami gospodar
czymi prezyd ium wojewódzkie) rady narodowej może zezwo~ 

lić na uznan ie osób wymienioaych wart. 7 za właścicieli nie
ruchomości o większym obszarze. 

3. Za własność posiadaczy wymienionych wart. 6 
ust. 1-3 można uZ:1ać tylko taki obszar, który ł ączn ie z grun
ta mi s ta now iącymi już ich własno~ć nie przekracza norm 
władania przewidz iany ch wart: 2 u st. l pkt e ) dekretu z dnia' 
6 wrześn i a 1944 r. o przeprowadzeniu refo:my rolne j (Dz. U. 
7. 1945 r. Nr 3. poz. 13). 

Ą· . Z a wła sność posi adaczy wymien ionych wart. 6 u st. 4 
można uz nać o bszar n ie ' przekroczaj 'l cy 1 ha gruntlI; jednak 
w przy pad kach uzasddnionych wzgl ~d ami gospodarczymi 
prezy dium v.·o jewódzki e j r ad y na ro dow ej moź,e zezwolić na 
u znan ie wlęk szeqo obszaru za własność posiadacza. 

A r!. 20. l , Do szac'unku ni e ru chomośc i ispJ iJty ' n a leż
n ośc i Zi! ni er uch ol!1 osc i fl dby te na podsla w ie n in jPJszeyo de
k c(" tu sl () ~ ~ J l (~ s i ę pr-t:C'pi <; y d ot v cząre Ilstili il n i o 1 sploty na
le wosc i za n icruch0 [JlUSCl nddane na polls td w te przepisów 

\ .. .., 
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o przeprowadzeniu relo rmy rolnej bądź o ustroju rolnym 
i osadnictwie. 

2. Do wpisu prąwa wł<lsrłości ni.eruchomości nabytych 
nil podstawie n lniejs'wgo dek telu sIosuje sit:: oclpowiednio 
przep isy f) wpi6ywnn iu do k"lą~J wi u ·(.ysfych prawćl własności 
nieruchoIT1CJści n<ld .) n ych nil poc!sla w le przepisów o przeprowa
dzen iu reformy rolnej bądi o ustroju rulnym i osadUlctwie. 

Ar\. 21. Nabycie własności nieru chomo5c i na podstawie 
przepisów niniejszego dekretu nie podlega podatkowi od na
bycia praw maj ątkowych . 

~ . 
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R o z d z i a ł 6. 

Pnepisy pnejścio\\ce I końcowe . 

Art. 22. 1. Traci moc usl~wa z dnia 1fi cze rwca 194H r. 
o uprawnieniach o sób, które przed dniem 13 wrześ n ia 1944 r. 
otrzymały we władanie grunly, wchod zące w sk ł ad nierucho
mości ziemskich, przeznaczo n ych nil cele retorm y roln e! 
(Dz. U, Nr 33, poz. 222) . 

2, Do spJaw wszczę t ych na pcdstawie ustaw y określon ej 

w ust. 1 mają 'v dalszym postępowaniu zastosowanie przepi sy 
niniejszego dekretu . 

Rek lamac je z powodu niedoręczenia poszczeqól nycb numerów wnosić oależy do Admlni ;traq l Wvuaw/l:ctw t; l l .Gd u Kady Mln;' 
strów (Warszawa. ul. Krakowskie Przedmieście ~Ol w termini!' 10 do 15 dni po otrzymani u nastepneqo knleinf'qn nUIllp.lU. 

Opla ta za prenum eratę zalącw ika c1;) Dzi en nika Ust a w wynus ( ro<.z nie 4:1- z ł , po ll ocznl e '27 - zł 
Oplata za prenumeratę rhi"nni ki! Ustaw wvn!lsi: rocznie 7.'> - zł, polrncznie 45. - z ł 

Prenumeratę można zqłaszać tylko na okres roczny lud l l ) l ub na / okres półroczny (od 11 i od 1 VIl) . Or."ala powinlla b yć uisz
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenllmp.raty. a więc za okres roczny ł u b za I półrocze - do dnill 30 li stopada, za 
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, klMzy apI arą prenumer atę po tych terminach, w ysy lka pierw szych numerów do
konanil zostanie z opóźni eniem . .J ed nostki na rnZlaC hll!lku qospodal' zym i inn i abonenci powinni dokonać wplat za prenumeratę 
na !wnfo Narodowego Banku Polskiego, V III Oddl.ia l MieJski, Warslawa, or 1532·91 -5 cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rachur,kt\w za prenu
meratę nie wys taw ia s ię Na odcin ku wplaty n a l eży podać dokladn ą nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer nnręcza i ijCeoo 
urzędu pocztowego (i all Warszaw a 10. Poznil Ó 3 Hp l . powiat. ulic ę, nr domu. nr skrytki pocztowe! o raz il nś'" vW\Awi~n vrh 

eq7.pmr larzy Dz ien nika U staw . 

Pojedyncze eqzemplarze Dziennika Usla w n a bywać możn a w Adrni JJlstla cji Wydawnictw Urzędu Rady M Jnistlow . Walszawa, 
Kral<owskie Przedmi eście 50 w punl< tac h sprzed aży w Warszawie: "Doro Książki" , Ksi ęq arni a Prawno-Eknnomiczna. u l N :)wy ':;wiat 1, 
kiosk ,Domu Książk i" w qmachu sądów. al Gen . Swierrzewskieqo 127. w kasach Sądów Wojewądzkirh w : Biitlymst"k ll , I<atnw irach, 
Koszalinie. todzl. Op01u Rzeszowie, Wrocławiu I Zi elone j Górze, oraz w kasa ch Sądów Pow iatowych w: Bydqosz('Zv, Bytomiu, 
Cieszynie, Częstorh o wie. Gdańs ko, Gdyni. Gliwlrach. Gni ei :ni e. Jp.lenieJ Górze, Kaliszu, Kielcach. Krak o wie . Lub linie. N owym 

Sąrz Ll . Olszt ynie O ,trowie Wlkp. Poznaniu Przemyś ln . Racibo rzu. RanomirJ. 51.czecinie. Tarn ow ie. Torllolii i Z<Hnn~r'ilJ 

Rena kej a: Urząd Rady Min;strow - Biuro Pl aw ne, Wa J sza wa, aL Ujazdowskie 1/3 
Arlm ini, t rilrja Administraria W v daw nir t w P rzędu Rady MinistJów Wa rszi1w a. ul Krako wsl<ie Pl'7.enllli eś c l€ 50 

T1nroz.ono z pOlece nia Pr!'zI'sa Ra rl v Minist rów w l. iłk łi!dil r11 (;rilfl"Znyr h .Tarnl<,," WabZa\ll6. ut l dl;l.!' " ' 

Zam 19~ / Cena 4,00 zł 


