
D Z 'I E N N I K' U, S 1-' A W 
P'OLSK,lEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOvVEJ 

Warszawa, dnia '21 marca 1967 r. , \ Nr9 
1 R ES C: 
Poz.: 

,ROZPORZĄD2;ENIA RADY MINISTROW: 

40 - z dnia 8 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych 
i qrllntów budowllll1ych sprzedawanych przez Pał1stwo, sposobu spła ty należności, sposobu zaliczania na po
krycie ceny nakiadów poczynionych prżez nabywcę oraż kategorii osób korzystających z pierwszeństwa 
.pr zy nabywanJu domów i gruntów , ' 59 

41 -z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zbywan4a niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podle-
gających sprzedaży 'pr'zez o,rqany administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych. ' 60 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 8 marca 1967 r. 

zm'iema]ące rozporządzenie w spra~ie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych .1 gruntów budowlanych sprzedawa
nych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zali czania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez na

bywcęoraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy naoywaniu domów i gruntów. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 28 ma
ja 1957 r. o SIJrzedaży przez Państwo domów mieszkalnych' 
i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31, uoz. 132 i Nr 41, poz. 
1~) 'Zarządza się, co następuje: . . 

§ 1. \"1 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 
1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych 
i gruntów budowlanych, sposobu spłaty należności, sposobu 
zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez 
nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeil
stwa przy na~ywaniu domów i gruntów (Dl u. z 1957 r. 
Nt 14, poz. 204, z 1958 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 157, 
z 1960 r. Nr 46, poz. 275 i z 1962 r. Nr 13, poz. 59) wpro-
wadza się I:lastępujące zmiany: ' . 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 
,.w sprawie zasad zbywania przez Państwo domów mie
szkalnych i działek budowlanych"; 

,2) w § 1 ust. 3 wyrazy "Prezydia rad narodowych" zastę 

puje się wyrazami "Organy do spraw gospodarki komu
nalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych"; 

3) §.2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. ' 1. Cenę sprzedaży budynku wybudo,wanego do dnia 

31 grudnia 1965 r:. stanowi wa'rtość jego odtw0-
rzenia zmniejszona stosunkowo do stopnia zuży
cia lub zniszczenia budynku. Stopień wżycia 

lub zniszczenia budynku ustalają biegli podczas 
dokonywania szacunku. 

2. Cena sprzedaży budynku wybudowanego po dni!.l 
31 grudnia 1965 r. równa się poniesionym przez 
inwestora nakładom na budowę, pomniejszonym 
o obowiązujące odpisy amprtyzacyjne. 

3. Certę sprzedaży domów znajdujących się w bu
dowle· stanowią poniesione przez' im'.estora kosz
ty 'budowy."; 

4) §§ 3, 4 i 5 skreśla się; 
5) § 7a otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7a. 1. Żołnierze Polskich Si! Zbrojnych w ZSRR, żoł
nierze wchodzący w skład Odrodzonego Woj
ska Polskiego w okresie przed 9 maja 1945 r., 
uczestnicy , kampanii wrześniowej 1939 r., żoł

nierze polskich formacji przy armiach sojusz
niczych z okresu od września 1939 r. do 9 ma
ja 1945 r., żołnierze Armii Radzieckiej z okresu 
od 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945 r. posia
dający obywatelstwo polskie, 'uczestnicy walk 
partyzanckich z Niemcami i ich sprzymierzeń. 

cami, o ile nie występowali przeciwko Polsce 
Demokratycznej, a wchodzili w skład Gwardii 
Ludowej, Armii Ludowej, Armii Krajowej, Ba
talionów Chłopskich, Polskiej Armii Ludowej 
i Korpusu Bezpiecz~11stwa, członkowie party
zantek radzieckich i jugosłowiańskich posia
dający obywatelstwo polskie, atakZe więżnio
wie polityczni z okresu od września 1939 r. do 
9 maja 1945 r. oraz wdowy i sieroty po wy
mienionych żołnierzach, ucżestnikach walk par
tyzanckich i więźniach politycznych - korzy
stają ze zniżki przy nabywaniu domów miesz
kalnych , wybudowanych przed 1 stycznia 195,0 r. 
(budownictwo stare), oraz przy sprzedaży iusla
nawianiu na ich rzecz wieczystego użytkowa
nia . działek budowlanych, potożonych na .tere
nie Ziem Zachodnic-h i Północnych, w wysoko
ści 1 OOfoceny sprzeda:':y(opłat 'za wieczyste 
użytkowanie). 

2. Zniżka przewidziana w ust. J przysługuje nie
zależn i e od ulg przewidzianych w § 8. 

3. Osoby' wymienione' w ust. 1. z kt-órymizostały 
zawarte umowy sprzedaży domów mieszkalnych 



/ '! 

/ 

DZIennik Ustaw Nr 9 -- &0 Poz. 40 i 41 --------------------------------
i działek budowlanych przed wejściem w ży

cie nint€ jszego , rozporządzenia, mogą uzyska·ć 

ulgę w wysokGści 100f0 ceny sprzedaży pIZy 
oo.powi-e.dnim Z'ĆlstosGwan,iu pł"z-epis·ów ust. 2. 
Osoby te korzystają również z tych samych 
ulg w opłatach za t ereny oddane im w wieczy
ste pżytkowanie przy uiszczaniuopla t przypa,
dających do zapłaty po dniu I stycznia 1967 r. 
Ulgi w wysokości 10% przysługują od całej 

ceny sprzedaży budynku, z tym jednak że 

podlegają uwzględnieniu przy uiszczaniu na
leżności przypadającej do zapłaty pol stycz
nia 1967 r. i jedyni€ du wysokości nie spłaco
nej części ceny ustalonej z zastos,owaniem 
uICJi." ; 

6) w § 9 wyra;y ,,§ 3 i 4" zastęptlje si;ęwyr.a~mi ,,§ 2"; 

7) w § 14b ust. 3 wyrazy "do 35 lat" zas{'ępuje się wyril
z'am'i "do 45 lat"; 

8) § 17 skreśla się; 
. 9) we wszystkich' przepisach rozporządzenia wyrazy "spół

dzielnia mieszkaniowa tYPli lokatorskiego" zastępuje się 
wyrazami "sp6Tdzielnia mieszkaniowa" w, odpowiednim 
przypadku. 

§ 2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 
1957 r. w sprawie sposobu zaliczania na pokrycie . ceny na
bywanych od Państwa nieruchomości wartości p'ozostawio
nego za granicą mienia nieruchomego oraz sposobu ,ust,ala
nia wartości tego mienia (Dz. U. Nr 44, poz. 205) § 3 lISt. 1 
otrzymuje brzmienie: ' , 

"J. Wartość mi-eliliapozostaw-i-one,go zagrilnicą ustil
la się nil podstawi€ da.nych określających ro
dzaj i rozmia ry tego mienia: 

l) wartość budynków - stosuJąc Gdpowi-edn4c 
przepisy rozpor:z:ą.dzelli.a Rady Ministrów 
z dni" 3'1 lipca 1957 f. W sprawie zasad zby
w,ania ' przez Państw.o d.omów mieszkalnych 

i działek budowlanych 
Nr 44, poz. 204, z 195B 
i Nr 35, poz. 157, z .1360 
z 1'961 r. Nr ł3, ·poz. 59 
poz. 40), 

(Dz. U. z 1957. r. 
r. Nr 20, .. poz. 85-
r. Nr 46, poz. 27'5, . 

z 1'967 r. Nr 9, 

2) wartość gruntów - przy odpowIednim za
stosowaniu przepisów o odszkodowaniu za
wartych w ustawie z dnia 12 marca 19.58 L 

o zasadach i trybie wywłaszczania nierucho
mości ' (Dz. U. z . 1961 r. Nr 18, poz. 94)." 

§ 3. Przy sprzedaży na rzecz spółdzielni budownictw:3 
mi€szkaniow€'go dom,ów prz.ekazanych im faktycznie we wła
danie ·do ·dn·ia 31 grudnia 1%5 r. stosuje się w zakresie. ce
ny sprzedaży dotychczasowe przepisy, jeżeli pTZeniesien ie 

' własności na r zecz .tych spó l dzielni nie mogło nastąpić ze 
względu na nied'okonanie w księgach wieczystych wpisu ty-
tułu własności Państwa. -

§ 4. Minister C:;ospodarki . Komunalnej ogłosi ,w Dzienni
ku Ustaw jednolity tekst rozporządzeni~ Rady Ministrów 
z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny do- o 
mów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych 
przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania 
na pokryc;ie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę 
oraz kategorii osób korzYSrtających z p;erwszeństwa przy na~ 
-eywaniu d<omów i gruntów z uwzględnieniem zmian wyni
kających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydani~ 
jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji pa-
ragrafów, ustępów i punktów. ' 

§. 5. WVKonaRi-e 'r'0zporządzenia porucz·a si'ę ło.1inlstf'Oill 
Gospodarki .Komunaln.ej i Finansoworaz inn};m zaintereso
wanym minislr-om. 

§~. Rozporządzelł.ie wchodzi w życie z dniemeglo
s;r,enia. 

Prezes Rady Ministrów: J. CyuLRkiewicz 
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łł.QZP.ORZĄDZENIE RADY MINISTR(ł}W 

z dnia 8 marcą ł967 .. 

w sprąwie zbywania niektórych ruchemośct stanowiących własność Panstwa hfb pGd1e~ającycb spn:edaiy przei: organy 
administracj'i państwowej na ' podstawie puepisów s·zcz-egół·nych. 

Na pOdstawie art. 173 ustawy z dpi a 17 czerwca 1966 r. 
o post~powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, 
poz .. 151) zarządza się, co następuje : 

§ l. 1. Rozporządzeni.e d.otyczy ruchomości, które prze
szły . na włilsn.ość .Pań.stwa na podst3 wie: 

1) or'zeczenia o prze·padku maj.ątku, 

2) orzeczenia o przepadku ' przedmiotów przestępstwa lub 
wykroczenia, dowodów rzeczowych lub innych przedmio

, tÓ\V, wydanego \Al postępowaniu karnym; karnym skarbo-
Wym, karno-administracyjnym lub administracyjnym, 

3) przepisów Q spadkach, 

4) daro.~,izny lu b objęda w posiadanie rz€czy niczyjej, 

5) przepisów o rzeqach znalezionych lub o :l:ikwidacji nie 
podjętych depozytów i nie odebr.anych rzeczy, 

6) przepisew -o majątkach ' epuszczon·ych i poniemieckich. 

2. Przepisy roz'I'IO·rządzenia slosu1e się równi·ei do ruch.o
mości nie st-anow:iących własnośCi 'Państwa, j-eżeli podlegają 

one sprzedaży Ha . podstawie: 

l) ustawy karnej skarbowej lub przepisów prawa ce-Inego, 

2) przepisów.o· .rzeczach zhalezionych oraz o .likwidacji nie 
podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy. 

3. Prze(lmiotami wartoścf-owymi - w rmmmi<eniu mmeJsze~ 
g-o rO'zporządzema są: złot.o i m'onety złote, platyna, srebro, 
wyroby uż}' tkowe ze złota, pl·atyny .!:ubsT.ebr,a., kamienie szla
c.n€tne, perły, zagraniczne śl'ooki płatnicze i zagraniczne pa
pie.ry wartośdo.we. 

§ 2. Organem właściwym w zakre'sie przechowywania, 
oszacowania i zbywania ruchomości, zwanym w dalszym cią
gu organem likwidacyjnym, 'jest orqan administr.acji finan-' 
sowej prezyd<ium p.owiat.owej imie3skiej , ,dzielnkowej). rady 
narodowej, a w m. sL Warszawie - ·organ adm.inistracji. fi-


