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, ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

:I dnia ' 28 listopada 1964 r. 

W Ip.lółwle plZen~_ wlalDołd nłeruchomoścl rolnych, znoszenia współwłasnołct tiikich nieruchomości 
OIiI-Z &lzietłziczenia gospodarstw rolnydr. 

" Na podstawie art. 160 't 3·, a,n. 161 ł 3., uli. 165, :215, 
21&, 1064, 106łi ł 2, lut. W'ł4.. 1076 i 1085 l{@deks.u cywilnego 
pn. "0. ';1 19M I. N.,; 16, P()z: 93) ka.notd-za"-się, co n.astępuje: 

ł L: Nienu:ho.moM, uważa alę za Hllnłl. Jeżeli jest lub 
Jaoże być użytkowana na cele produkcji tolnei, nie wyłą
czając p;rodukcji ogrodniczej, sadowniczej i l'ybnej, cbyba ża 
atQsown'ie dopIzepisów ·0 terenach budowlanych na ·obsza
ra.ch wsi ,arbo stosownie dil przepisów o planach zagospoda
lowania przestrzennego ptz,eznaczona zosta.la na inne cele, 
,ue związane- bezpośrednio z produkcją rolną:. Nie l!lważa 

aię jednak za nieruchomości rolne terenów położonych w 
Obrębie Z\vartej zabudowy miasta oraz nie ruch omoś€I, które 
najeżą do tej samej@soby (osób) i których łączny obszar 
nfe przekracza 0,2 ha. 

i .2. L Za gospodarstwo. rolne u,waża. sIę ·WS:lls.tkie JUI

Idące do tej sam-ei oSl1by {osób) nieruc.hIDm.,oś€i rolne, Jeżeli 
.tltnow~ą 'Iub mog-·ą stanowić zorganizowaną ca-łość gospo
eJlUCZą wraz .z· budynkami, Ul'ządzen iiami, inwen,!uz€'m iywym 
ł martwym, upaS<łmi OFifZ pHfW&m~ iobowiązkil'mi ZWiCjZA
ny'mi 2! purwadzeniem gospodaIs:tWB' rolnego. 

1.. Do 90spouarstwa r()lnego zaLicza. liię również lasy 
. I grun\i' leŚ.J1ł Q-Iaz ni-eużylki należące dó· właściciela nieru
chomoŚCi bkreślo.nych w ust. 1, jeżeli stanowią lub mogą 
.umowić 1. ty1>li ~iuucb.omośc.iami ZV,Igiulizowa!lą całość go
a,podarczą. 

3. Za- !łQ5pooarstwo mlne uważa się równiei. zes.pÓł 

gnIotów pocbodzącydl :z dwóch hib więcej, rueJuc.no.mości 
rolnych, które stanowią współwłasnGść kilku osób. jeżeli 

jlue.d dniellil 5 lipca 1%3 r. zespół tych gruntów stano,wił 

og'rębną całość gospodarczą zorganizowaną przez współwła
ici:ciela w lamach j,ego/ udziału ' we współwłasności poszcze
gólnych nieruchomości rolnych wraz ze znajdującymi się 

'Ira' tych gnmtach budynkami i urządzeruami. oraz na1·eżącym 
clio nie·go· inwentarzem ~'ym i mart.wym, zapasami tlHIZ 

p1iawami oliJowDązkami związanJm~t :I p.\iQ;waaze·nie'IIJ. glospo
$l-LSitwa. 

ł 3\ Dowodem 5twieldzaj,ącym. p c,lsiadal':d e kwam~kli [li 

&to pr(i)·w~dzenia gos.)il0darstwa It>łne9lo pn ez nabywcę lub 
apadkobiercę nieruchomości rolnej jest świadeclwQ ukoA
czej]ia szkoły rolniczej lub kursów przysposobienia rolnicze
go albo' zaświadczenie o praktycznym przyg·otawaniu do 
prowadz-enia gospodarstwa rornego wydane przez biuro gro
madzkiej rady narodowej lub org-an do spraw rolnyrłr p'n~
zydiumrady narodowej osiedla (miasta albo dzielnicy w 
mieściewył"ączonym z woJewództwa) wraściweJ ze względu 
na miejsce zamieszka<nia nabywcy lUD spadkobiercy. 

§ 4. Zezwofenie na nabycie nieruchomości rolnej prz.ez 
osobę praWl'lą wydaje wfaścfwy do spraw roiny-chorgan pre- . 
zydium powiatowej (miejskiej miasta: stanowiącego powiat, 
d zielnicowej, w mieście wyłączonym z województwa} rady 
n aro d.owe j, chyba, 29 przepisy Izcz.ególne gtanowią inaczej. 

§ 5. 1. NieruchoIDb.ść' rolna obciążona narleżnością Pań
stwowego Funduszu Ziemi lub> Banku Rolnego z tytułu. na-

• 

bycia w drodze nadania lub sprzedaźy albo należnością 
b-. Fundus·'lu OIHot oweg O' Reformy Rolnej, bez względu, na 
te, czy należności: jest uj awniona w księtil ze wie'czlstej łub 
zbione dokumentów, może być zby ta, tylko poo wamnkie1'n 
pnejęda. tej rnileżnoscr ' p:rze1 nabywG:ęd~ zapłaty na do
tycoczasówych zasadach. 

7~ Zbycie części nreruchomo§d, o której mowa w ust. 1. 
mate nastąpić tyfko ,pad warunkiem przejęcia przeZ'! nabyw
cę: ocr zapłatY9'dpowledniej c~ę~ki należności, którą O'kresli 
właściwy do spraw ' w l'nych organ pre1.yćfi1!lffi pawrat0wej 
(miejskiej miasta stan owiącegO' powiat. dzielnicowej w mie~ 
śc~e 'Wyłączonym :1 województwa} rady narodowej. 

I. 6'. t. W razie nabycia nieruchomości rolnej., która 
wraz z obszarem n reruchomości rolriejstaaowiącei już w ła
Iność nabywcy albo wraz z· obszarem odpowiadającym jego . 
udziałowi we wspó~własn:€1śd. przekracza nbszaIr }5 ba, a .. je
żeli nierucnomoM mil' ze wzg:łędulrla' rodzaj użytków r0'!!JIJych 
dlarakter yosp Ci)'darstwa h ()lde,w1anego - eJbszar 20 ha" wł4l
k iwy do w ydania deqrzji gr plzejęei:u na.dwyżki wymreruo; 
neg·o obszaru na własność Pań'stwa. jest. organ dO' s,praw wl- ' 
nych prezydium powiatowej fnliejskiej miasta stanowiącego 
Jlowi~. dzielnk owej w mieŚ'ciewyłą-czonym z województwa) 
rady narodowej • 

2. Za gospodarstwo hod'owlane uważa: s.ię gosp (.xfarstwo 
rolne, w którym ze .wzgl,ędu na jalcoś,ć grrrrrtq,v ,r l dcfz'aj 
użytków r Qlnych (łąki i pastwisk a} tnOżnil, zapewnić, przy 
s tq).5.Qwaniu lllrawid ł owego płoQozmi.an,u, prod ukcj,ę pasz uroo
ż liwia.iąr(;;ij 'Uzyskanie pnewag,i towarowej pro.dukcji :zw1e
rzęcej w stosunku do towarowej produkcji roś.lirnnej. -

3. Jeżeli 'ua bywca nie!uchomo.ści rolne.} jest właścicie
lem lub współwłaścicielem innej nieruchomości rolnej, może ' 

być przejęta na wła.sn.ość Państwa nadwyżka obszaru z n,fe
tl!lchomośd nabywanej, lub stanowiącej już własność na
bywcy. 

4. ""~ykO'na;lna decyz'ót (!)J przejęciu na wrasnośćPaństwa 
nadwyżki obszaru stan o-m jilID.d5tawę do ujawnieni" Państwa 
jako właści.cieła; w ks.ięcilize. wiecz-ystej: lub; :zbiorze doll;:u
mentów. 

5. Przepisy U'gt. 1-4 st(!}suje s ię, pdpowiednio do . pne
jęeia na .wła·sność Pań,stwa nadwyżki 'Obszaru, który weEllug 
przepisów o przeprowadzeniu -reformy rolnej .stanowI gómą 
granicę obszaru nieruchomości nie podlegającej przejęciu 

na cele, };eformy; J'ome,t w Jazie nabycia nieroa:homości 
:. .. ~ 

wln-el: 

X) przez małżonka lub zstępnego zbywcyałbą wSrpo-I.ńie 
przez z'!l~ę'pJllegozbywcy ł Jego' małżonka ora:z ' 

~) przez osobę fizyczną w drodze dziedziczenia lub zapisu. 

§ 7. f. Podstawąwa norma obszarowa gospodarstw rol
nych wynosi na terenie całego kraju 8 ha użytków rolnych. 

2. Za użytki rolne uw aż&- się grunty orne., ogrod.y Uipraw
ne, sady, łąki trwale i pastwiska trwałe. 

3, Minimalna norma obszarowa wynosi: 
1) na teIenie. województw: by dgaskieyo, poznańskiegEl i 01-

sztyr\skiego oraz m. Poz.nania - 5 ha użytków rolnych" 

.' 
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. 2) na t.erenie województw: biał.ostockiego, gdańskiego, ko~ 
szalińskiego, opolskiego, szczecińskiego, wrocławskieg.o 
i zielonogórskiego oraz m. Wrocłil wia - 4 ha użytków 
rolnych, 

, . 
3) na teren ie wojewooztw: lubelskiego, łódzkiego, kielec

kiego i warszawskiego ·oraz m. Łodzi i m. st. Warsza
wy - ~ ha użytków rolnych, _ 

."4) na terenie województw: katowickiego, krakowskiego 
i rzeszowskiego oraz m. Krakowa - 2 -ha 'użytków 
rolnych. 

4. Dla u'stalenia, czy w razie podzIfłłu nieruchomości 
rolnej w drodze przeniesienia własności jej części lub w ra-. 
zie zniesienia -współwłasności albo podziału gospodarstwa 
rolnego w drodze działu spadku zachowana została podsta
wowa norma obszarowa, uwzględnia się obszar użytków rol
nych w pos zczególnych częściach nieruchomości powstałych 
w. ~y~ku jej p~działu łą~znie ~ użytkami ro lnymi należący
mI jUZ do n.9bywcy lub łączllle z .obszarem tych użytków 
odpowiadającym jego udziałowi we współwłasności. 

. -
§ 8, W ra zie zbycia części gospodarstwa rolnego obję-

t ego przepisami art. · 1 ust. 2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
f10 marca 1950 r. (Dz, U. Nr 9, poz. 87) podstawowa norma 

'. obszar'pwa dla pozostałej części tego gOSJpodarstwa wynosi 
2 ha użytków realnych. 

§ 9. Gospodarstwo rolne o obszarze do 0,5 ha użytków 
rolnych ~oże być dzielone, chociażby nabywca jego częśd 
nie był właścicielem gospodarstwa rolnego albo chociażby 
należące do n iego gospodarstwo było mniejsze od minimal
nych norm obszarowych. 

§ 10. 1. Gospodarstwo rolne uważa się za ulegające 

likwidacji w wyniku podziału, jeżeli zbycie wszystkich grun
tów wchodzących . w skład gospodarst,wa następuje w tym 
samym czasie. 

2. ,Likwidacja gosp-odarstwa zachodzi również wtedy, 
. gdy właściciel zbył w;;zystkie gruhty z wyjątkiem gruntów 
pod budyn~ami 1 działki przyzagrodowej o łącznym obsza-
rze do 0,2 ha. ' , 

-§ 11. 1. Decyzję stwierdzającą, :te zamierzone przenie
s' en ie własności nieruchomości rolnej lub je j części, znie
sienie współwłasności lub dział spadku, ws·kutek którego 
mialby nastąpić podział gospodarstwa rolnego, są zgodne 
z obowiązującymi przepisami o normach obszarowych; wy
daje wlaściwy do 'spraw rolnych organ prezydium _ powia
t owej (miejskiej miasta sta-nowiącego powiat, dzielnicowej 
w · mieście wyłączQnym z województwa) rady narodowej. 

2. Przepisy ust. l ' nie dotyczą przeniesienia _ własności, _ 
zniesienia współwłasności i dzi ału spadku w drod ze orze
c zenia sąd\1-. W tym wypadku dopuszczalność pod-ziału lista
la sąd. 

§ 12. Podziału lasów ł gruntów leśnych wchodzących 

w skład .gospodarstwa rolnego dokonuje się z zachowaniem 
przepisó", o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie sta
nowiących własności Pa-ństwa oraz niektórych lasów i nieu'-
żytków państwowY'ch. . -

§ 13. 1. Pracę wspołwła$cicieIi w gospodarstwie rolnym 
-uważa się za wykonywaną nieprzerwanie - co najmniej od 
roku, jeżeli w tym ' czasie zamieszkują oni w gospodarstwie 
oraz wykonują w nim stale niezbędne prace, a nie są za
trudnieni gdzie indziej na podstawie umowy () pracę lub 
mianowania. 

2. Nie zalicza się do przerwy w pra_cy w gospodarstwie 
rolnym: 

l) czasu poś;'iętonego na wykoriywanie:-
.) funkcji w " org-anach -- państwowych, . spółdzielczych 

- i społecznych( do których współwłaściciel został -po
wołany w drodze wyborów, 

b) pracy sezono'fej w innych gospodarstwach rolnych ; 
lub leśnych (sprzęt plonów, wykopki, zwózka drew
na itp.) i w przedsiębiorstwach świadczących usługi 
dla rolnictwa, a w szczególności w przedsiębiorstwach 
melioracji wodnych "raz przedsiębiorstwach prze-
twórstwa produktów rolnych, . 

c) pracy prowadzonej we własnym zakładzie rzemieślni
czym w zakresie usług dla ludności zamieszkałej w 
tej samej miejscowości -bez. szkody dla należy.te.go 
zagospodarowania gospodarstwa rolnego; 

2) czasu poświęconego na wykonywanie jakiejkolwiek ' pra
cy, bez względu na miejsce zamieszkania, jeżeli obszar 

,użytków rolnych wchodzących w skład gos,podarstwa 
rolnego nie przekracza 0,5 ha, a praca ta wykonywana 
jest bez szkody dla - należytego zagospodarowania tego 
gospodarstwa; 

3) przerwy' wynikłej % przyczyn niezależnych od współ
właściciela, a w _ szczególności z powodu odbywania obo:' 
wiązkowej służby wojskowej lub z powodu choroby. 

3. Przępisy ust. 1 ł 2 stosuje się odpowiednio przy usta
laniu, czy praca s.padkobierców w spadkowym gospodarstwie 
rolnym była wykonywana nieprzerwanie. . 

4. Zaświadczenie ,o nie'przerwanym wykonywaniu pra
cy w gospodarstwie rolnym wydaje billT-o gr-omadzkiej ra
dy narodowej lub organ do spraw rolnych prezydium rady 
narodowej ·osiedla (miasta albo dzielnicy w mieście wyłą
czonym z województwa) właściwej ze względu na miejsca 
zamfeszkania współwła~ciciela lub spadkobiercy. • 

§ 14. 1. Współwłaścicieli nieruchomości rolnej uważ'a 
się za trwale niezdolnych do pracy; jeżeli: 

1) osią'gnęli- wiek -kobiety 60 lat, a mężczyźni 65 lat 
i nie wykonują stałej pracy, która stanowiłaby dla - nich 
główne żródło utrzymania, lub 

2) -zostali zaliczeni do I lub ' II grupy inwalidów w trybie 
i na zasadach określonych w p'rzepisacho powszechnym 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i -ich rodzin. 

2. Jeżeli współwłaściciel nierucl;lOmości rolnej nie może . 
- być poddany badaniom przez - komisję lekarską- do spraw 

inwali-dztwa i zatrudnienia _ albo komisja ta nie może usta
lić daty powstania inwalidztwa ze względu na długi upływ 
czasu między zniesieniem . współwłasności a badaniem le
karski~ , - fakt trwałej niezdolności do pracy może rów
nież ustalić sąd na podstawie całokształtuo~.olicznośd 
sprawy. 

_ 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy usta
laniu niezdolności do pracy spadkobierców w wypadku, gdy 
spadek 'Obejmuje gospodarstwo rolne. 

-§ 15. Pobieranie nauki 'zawodu lub uczęsz·czanie do 
szkół - uprawnia współwłaścicieli gospodarstwa rolnego do 
otrzymania spłaty z tytułu zniesienia współwłasności; z wy
jątkiem wypadku, gdy współwłaściciele osiągnęli pełnolet
ność i pobierają naukę w szkołach dla pracujących lub od
bywaj'} studia dla pracujących. 

§ 16.' , Pobieranie nauki zawodu lub uczęszczanie do 
szkół uprawnia spadkobierców do dziedziczenia, gospodar
st wa rolnego, z wyjątkiem w y padku, gdy spadkobiercy 
osiągnęli pełnoletność" i _ pobierają naukę w s zkołach dla 
pracujących lub odbywają studia dla' pracujących. 

lO 
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§ 17. 1. Spłaty s'padkowe na rzecz spadkobierców, któ
~zy' w chwili działu spadku byli ., małoleW alOO pobi<euii 
' naukę zawodu lub uczęszczali dą , szkół, podlegają,· uiszczeniu 
w ratach miesięcznych nie' pl"'zekraczających: 

,, 1) 450 zł, gdy .chodzi o małoletnich albo uczniów pobie
rającyCh naukę Zawodu lub uczęszczającydi d.o · szk;ół 

.,: " 'śnidnich, ' 

,. 2) 550 zł, gdy chodzi o , studentów s~kół wyższych. 

2. Splcrty określone·' w ' u-st. r przysługują małoletnim do 
aa'su osi:ągni~ia pełnoretno'ści, a uczniom i studentom d'o 
czasU' ukończe'Iliia nauki Lub z'aprz:estania Jej pobierania . . 

_ ',. §18. Datę objęcia gospodarstw,a rolneg·o p.rzez spa-dko-
biercę stwierd'la biuro , gromadzkiej· rady na,rodowej lub 
qrgan .:do spraw rolnych prezydium rany ,nawdow,ej osie

' Qła {miasta l(lb dzielnicy W mieścte wylą5zonym z, woje-

wództwa} właściwsęj 'ze względu na 'miejsce , położenia ,,go-
, .. p<:>dafstWa. .. ," '.~, ',.~ " , , ,' , '''" 

, ."" .. ' 

§ 19. Zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej 
lub. działu . spadku, w któreg,o skład wchodzi gospodarstwo 
rolne, może żądać właściwy ' do ~prawd,:olnych or,g.an pre
zydi um powiatowej (miejskiej miastastilnowiącego powiat, 
dzielnicowej w mieście wyłączonym z wojewó<;lztwa) rady 
narodowej. 

§ 20. Traci moc rozporządze·ni'e Rady Min:tstr6w z dnIa 
1'9· lipca 1963r. w sprawi·e'· ogranicz'enia podziału gospo
darstw rolnych (Dz. lJ. Nr 3'6, ' po·z.20B). 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie'm <ogło
szenia. 

Pre'zes Rady Ministrów!' J. 'Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA- RADY MINfST~W 

z dnia 13 listopada 1964 r. 

w sprawie zmiany granic , miasta Rudnika w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim. 

Na podstawde art. 5 ust. 1 ,u~tawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dok,onywaniu zmian podziału administracy}neg'o P'aństw'a 
,(pz. u., Nr 6, poz. 48) zarządzą się~ c ,o nastę.puje: 

§ 1. Z g'romady Kopki w powiecie niżańskim, wojewódz
twie rzeszowskim, wyłącza. się przysiół.ek K().10nia-K~pki ob€j
muiący parcele nr kat.: 3961-3999, 3694/1, 1739/2, 3695, 3696, 
3697, 3698/2, ' 3698/3, 3699, 3700, 3701/1, 37'0112, 3701/3, 3701/4, 

3702 i 3836 () powierzchni okolo 58 ha i włącza się go do 
miasta RllKihika w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Ro.zporządzenie wchodzi wżycię z dniem 1 stycz
nia 1965 r. , " 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

% dnia 3 grudnia 1964 t. 

w sprawi'e zmiany granic ml'asla Si'era'dz'a, w powiecie . sieradzkim, wojewl,dztwie łódzkim. 

N,a podsta~ie art. 5. ust.. ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o do konywaniu zmi.an podziału admiriistracyjnego Pańs'twa 

', (Dz. U.,~Nr 6, poz. 48) zarządza się, ' co następuje: 

§ 1. 1. Z gromady Mo liic e' w powieci-e sieradzkim, wo
,)ewództwie łódzkim wyłącza się obszar G- powierzchni 128 ha 
L włącza s i ę go do miasta Sieradza w tymże powiecie i wo
jewództwie. 

nice do drogi państwowej Sienidz-'-Burzenin, gdz.ie załamuje 
się w kierunku półIJ;ocnym i biegnie za chodnim brzegiem·'· 
tej drogi do przeGięcia. się z drogą , polną, s~ąd 'bi~gnie w 
k1emriku p&łnocJilo-wsche;rdnim, północnym brzegie'm drogi 
polnej do brzegu rzeki Żegliny,a dalej brzegiem tej rzeki 
w kierunku północnym dobiega do dotychczasowej granicy; 
miasta Sieradza. , 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie ' z dniem 1 stycz-
2. Now,a, gr.aniG:a miasta Si.eradza l. gromady MOlllice ' nia 1965 r,. 

biegnie od styku granic .glmntÓw miasta Sieradza, wsi Je
ZlOTY i wsi Monice w kierunku wschodnim, granicą grun
tów tabelowys:~! wsi Monice i gruntów byłego folwarku Mo-

Prezes Rady Ministrów: J. Cyran.kJewicz' 


