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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-
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nansowej d@ spraw pod·alków majątkowych i 'Opłaty ska.rbco
wej Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy, o ile roz
porząd~enie ni<e 'stanowi iRuczej. Właściwość m.iejscQwą 'okre
śła się wedłu.,g mie1sc;a, w kt6rym ruchomość się znajduje. 
W zakresie rHcR<omości objętych przepadkiem ni-ajątku wła
ściwy 1est orgaN wykonujący orzeczenie o przepadku. 

§ 3. L Ruchomości wym~enione w § 1 ust. 1 i 2 organ 
li'k.'widacyjny może oddać pod dozór innej osobie lub insty
tucji, jeżeli przez to ruchomość nie traci na warlości h.lb nie 
zachodzi niebezpieczeństwo jej uszkodzenia, zniszczęnia lub 
utraty. Pozostawienie rzeczy stanowiącej własność Państwa 

pod dozorem poprzedgiego właśdciela lub członka jego 1'0-

,dziny jest dopuszczalne tylko w wyjątkowo uzasć>dnionych 
wypadkach. Przepisy art. 96 § 3 i § 4, art. 97 § 2, art. 98 
i art. 99 ustawy z dnia 17 czerwca 1~66 r. o post~powaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U.Nr 24, poz. 151). zwa
nej w dcHsLym ciągu ustawą, stos\J.~ e sięodpowieclnio . 

2. Przedmioty wartościowe (§ 1 ust. 3) przechowuje Na
wd.owy Elank P.olski z zastrzei·eniem przepisu '§6 ust. 2. 
Minister Finansów określa tryb przekazywania do Narodo
wego Banku P·olskie.goprzedmiot-ów wari·ościowych na prz-e
chowanie. 

. .§ 4. 1. W zakresie ·oszacowania ruchomości. wymi.enio
nych w§ 1 ust. 1 i 2 stosu je się przepisy ar t. 95 ~ 2 i § 3 
usta wy. 

2. Oszacow"nia 'przedmiotów wartościowych dokonuje 
Narodowy Bank Polski z- zastrzeżeniem przepisu§ 6 ust. 2. 

3. Jeż·e li 05ziil-cowanie nie należy dO' właściwości Na
rodowego Banku Polskiego lub nie wymaga udziału hiergłe

- go, oszacowania dokor;uje organ likwidacyjny we własnym 
zakresie. 

4. Można zaniechać oszacowania ruchomości, które przed 
przejściem na własność Państwa zostały oszacowane w try
bie przewidzianym w ust. 1-3, jeżeli od daty tego oszaco
wania nie upłynął rok, a z okoliczności nie wynika; że v{ 
tym okresie wartość mo.gla ulec zmianie. W tym wypadku 
za wartość szacunkową przy likwidacji przyjmuje się szacu
nek poprzednio dokonany. 

5. Jeżeli na skutek znacznego upływu czasu lub inJ,lych 
okoliczności dokonane uprzednio oszacowanie stało się nie
aktualne,' Ol'. '.eży dokonać ponownego oszacowania. 

§ 5. 1. Przedmioty wymienione w § 1 ust. 1 i 2 podle
gają sprzedaży, jeżeli rozporządzenie nie prze widuje innego 

-sposobu likwidacji. W zakresie sprzedaży stosuje się odpo
wiednio przepisy art. 93 § 4, art . 101 § 1. art. 1'02, art. 103 

.. § l , i § 2, art. 104 i art. J05 ustawy, J-<lk równ{.eż przepisy 
wydane na podstawie art. 106 § 1 pkt 1-3 i pkt 5 us tawy. 

2. Sprzedaży przedmiotów wartości.owychcl,okonuje Na
rodowy Bank Poiski w sposób obeśłony pHez Min,i'stHI Fi
nansów w drodze zarządzenia. 

~. 6. 1. Czynnośd oryanu likwidacyjnego w odni'E'sieniu 
do ruchomości, które: 

1-) pr,z'e'Szly na własność. Państwa n.a pad~taw.łe rozst rzy
gnięć lu b decyzji organów administracj i celnej, wyda
ny ch w postępowaniu ' celnym lub karnym skarbowym 
prowadzonym przez organy administracji ·ce·ln-e j albo 
w pustępowaniu dotyczącym iHcwidacji 'ni'e podjętych 
depozytów i nie odebrańych rzeczy, a znajdujących się 

~ w dy sp·ozycji. orgiInów -adm.inistracji celnej , 
2) przesz4y na własność PansLwa W drodze nieodplatne'go 

przekazania w wypadkach /przewidzianych w przepi'Sach . 
prawa ceJn.ego. 

3) podlegają sprzedaży stosowni.e do przepisów wym;ieni'o
ny ch w § 1 ust. 2i znajdują się w dyspozycji organów 
admin-istracji celnej, 

wykonują urzędy celne, wyznaczone yrzez Ministra Handlu 
Zagranicznego. 

2. W 'sprilwach wym,ieni-onych w ust. 1 do zakresu czyn
nQs'Ci uf'l.ędów celnych należy rÓ'wnież przechowywanie, 
osził'cowani€ oraz zbywani-e przedmiQtów wartościowych. 

W ~ym zakresie urzędy celne stosują odpowiednio przepisy 
-art. !cO'? ustawy oraz prz-episy wydane na podstawie aort. 106 
-§ 1 pkt 4 ustawy. 

3. Szcz'egółowe przepisy o przechGwywaniu przedmio-. 
tów wartościowych, o ich · oszaco~vaniu i zbywaniu przez 
.urzędy celne wyda Minis·ter Handlu Zagranicznego w poro
zumieniu z MinistrEm Finansów. 

4. Zażal'enia na cZył1no'ści organów administracji celnej 
1ałw Hrganów likWidacyjnych roz·paitru je Główny Urząd Cel 

§ 7. W fCPz.ie zbywani a ruchomoścI nie ' stanowiących 

własności PaństWa; do uprawnień wiaścicieJa tych ruchomo
ści stosuje się- 'O'clpow,i,edTJio pr e:episy.działu II roz'Clz.i·ału 5 
ustawy, któr-ę <dotyczą zobDwiązanego. 

§ 8. 1. \Vydatki zwi.ązanez przechDw ywaniem, oszaco
waniem, przewozem i sprzedazą ruchomosci, ktcóre przeszly 
na własność Państwa, . :p<okrywa ·organ lik widacy jny ze .śwd

ków przewidzianych n a ten cel w bllldiŻ:eci.e. 

2. 'vV zak roesie ruchomości sprzedawanych na podstawie 
przepisów D likwidacji nie p (')t1 ~ ętych dep ozytów i nie f ode
branych rzeczy dD wydatków tych nał.eżą 1'ówntez nał-eżno

sci zakŁad'ów usłu9'owych z t y.tctl u . naprawy, odnowienia łub 
oczyszczenia z t"{m zastrze.i.e.niem, że należności t.e or.gcan 
likwidacyjny wyplaca właściwym zakładom usług,owym w 
gran!.cach kwoiy uzyskan €.i ze 'sprzedaży po uprzednim po
trąceniu wydatków wymiemionych w \:1St. L 

§ 9. 1. Sl1my iuzys:kane ze ,s;przedaży. ruchomości, które 
przeszly na własność Państwa, <Odprowadza się na d.ochody 
budżetu Państwa. ' 

2. Sumy uzyskane ze sprzeclaży ruchomości nie stano- 
wiących własności Państwa _ odprowadza się na rachunek 
sum depozytowych organu likwidacyjnego po uprzednim po_o 
trąceniu wydatków, o których mowa w §8 'ust. -1. 

§ 10. 1. Przedmioty o ' charak terze zabytkowym lub mu
zealnym oraz materiały biblioteczne przekazuje s i ę nieodpłat
nie muzeom lub innym, odpowiednim jednostkom państwo
wym. 

2. Orzeczenie co do charakteru zabytkowego lub mu
zealnego przedmiotu oraz wskazanie jednostki państwowej, 
której przedmiot ma być przekazany, I}ależy do wojewÓdz
kiego konserwatora zabytków, a w odniesieniu do materia
łów bibliotecznych - do Biblioteki Narodowej w Warsza
wie . 

3. Minis'ter KuHury i Sztlłki m.oże uprawnienia BiblLio
teki Narodowej w \Varszawie określone w ust. 2 przekazać 
w carości lub w czę ści innym biib-liot'ekom pa11stwowym. . 

4. Przedmioty nie ' nadające się do obrotu 'haridlowego, 
li przedstawiające wartość użytkową, mog,ą być przekazane ' 
nieodpłełnie org'anizacjom opieki społecznej, s:zkofum, insty
tuc jom i .organizacjom kullllralno-oswiatowym, wychowaw
czym , innymorganizilcjom lu bjedngstkom państwowym, je
żeli mogą być wykcrzy sta;ne przez te organizacje, instytucje 
łub jednostki przy realizacji ich zadań. 

5. Nieodpłatne przekazanie przedmiotów, o których mo
wa w ·ust. 4, wyma'ga zgody przewodnicząceg·o pre'zyoil1m 
pow iatowej {miejskiej., dzielnicowej) rady narodowej., a w 
mieście stolenm ym Warszawi-e - PT1lewodnic.ząc-ego Pre
zydium Rad y Narodowej _ m. st. Warszawy. Przewodniczący 
prezydivm r mly naro(Jowej m oże upoważnić kierownika or
ganuadmini.slT.<lcj i .fin.,msow.e ,i pI E':zydium. do wyrażania zgo
dy na nieor'płalł1e 'P17,ek.azanie_ \ V z'akresie przedmiotów li
kwidowan ycb pze7 urzędy celne wymagana jest zgoda Głów-
n€go Urz-ędu Ceł. . 

6. N ieodplatne ppeIHi:w.ni e przed miotów wartośdowych 
wymaga zgody Minis tra FimllJsó w. Dotyczy to również przed-

j 
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miotów wYlllienionych w ust. 1, gdy mają one charakter 
przedmiotów wartościowych" w r07. L1Ill.ieniu § 1 ust. 3. Mini
ster finansów może swoje uprawnienie w tym zakf€.S)e prze
kazać podleglym organom. 

7. Nieodp!atne przekazanie następuje na podstawie pro
tok olu zdawczo·odb iorczego. w którym należy podać war
tość sZClClm!;ową przekazywan ych przedmiotów w sposób 

- określony w § 4. ' * 

8. Przepisy ust. 1-7 dotyczą wyłącznie ruchomości, któ
re przeFly na w !asność Państwa, 

§ II, 1. Ruchomości, nie posiadające wartości użytko
wej 'i które nie mogą być sprzeda wane w ·sposóh przewi
.dziany wart. 10.5 § 2 ustawy lub w inny sposób wykorzy
stane, podlegają zniszczeniu. 

2. Zakwalifikowanie prz-ed'rniotów do zniszczeni.a naslę
. puje przez komisję powownąprzez kierownika organu li,kwi

:d.ac yjnego. Zniszczenia dokonuje się komisyjnie. Z czynności 
. -zniszczenia spisuje się pr010kół. 

§ 12. 1. Tracą . moc przepisy §§ 8--16 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie okre
śl ~nia organów właściwych do or zekąpia o przejściu depo
zytów na własność ' Państwa oraz zasad likwidacji i trybu 
postępowania . z depozytami, jak również z sumami t~zyska

nymi z ich sprzedaży (Dz. U. Nr 41, poz. 185) w .zakresie 
unormowanym w niniejszym rozporządzeniu . . . 

2. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 
1246 r. w sprawie zbywania nieklórych ruchomości 

opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. , Nr 33, poz. 206 
z późniejszymi zmianami)~ 

; , 

2) uchwała nr 845 Prezydium Rządu z dnia 29 pciżdziern-ika 
1955 r. w sprawie cioslosówania trybu zagospod.piowy
wania przez wydziały finansowe prezydiów rad parodC': 
wy ch mienia będącego własnością Pi:1I1stwa do ogólnie 
obowiąz ujących zasad przekazywania ś,rodków majątku . 

trwałego i obrotoweqo (Monitor Polski Nr 109, poz. 1437), 

3) §§ 88-92 rozporzącJ7e nia Ministra Handlu ~ayraniczne
go z dnia 17 lulego 1962r. w s~rawiekontroli celnej 
i postępowania celnego (Dz. U. I\r 14, poz. 62). 

3. Do cżasu wydania przepisów; o których mowa w § 3 
ust. 2, § 5 LISt. 2 i § 6 ust. 3, pozoslają w mocydolychczasowe 

. przepisy dotyczące postępo\\;ania z depozytami rzeczowy.roi: 

§ 13. Rozporządzenie nie narusza przepisów szczeg@l
nych dotyczących likwidaCji' 

1) rzeczy znalezionych w urządzeniach i' w środkach trans
portu publicznego, -

2) przedmiotów stanowiących sprzęt 

skowy, 
ekwipunek woj-o 

3) przedmiotów, których posiadani e wyrna'ga szczególnego 
zezwólenia organów adrpinistracji państwowej. 

4) ryb i sprzętu ryback iego, podlegających przepadkowi 
na podstawie, przepisów o rybołówstwie morskim. 

\ 

§ 14. Wykonanie 'roz porząc17enia poruqa się Ministrowi 
Finan~ów i innym zainteresowanym ministrom. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi -w życie z dni em kwie,-
tnia 1967 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. CylUuklewi cż 

ReklilmaGje z ~owodu niedoręctenia poszczególnych numeTow wno sić należy do Administrac ji Wyciawni clw Urzędu Ra~ly Mi· 
/ nistrów (Warszawa 34, ul. Powsinska 69/71 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następneqo ko-

lejnego numeru, . 

Opiata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: roczni e. 75,- zł, półrocznie 45,- zł. 
Oplata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,- zł, półrocznie 27,- zł . 

Prenumeratę można .zgłaszać tylko na okres roczny (od U) lub na okres półro.czny (od 1.1 i od I.VII). Opiala powinna byc uisl.
c zona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc Zći okres r6czny lub za J p6łrocze . - do dnia 30 listopada, za 
II półrocze -- do .dnia 31 maja . Do abonentów, którzy op:acą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych mrmcrów do
konana zostanie z opóżnieniem . Oplata za prenUl1'eratę powinna byc'; dokonana przelewem lub trzy odcinkowym przekazem ' pocz
towym na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Vvarszawa, nr 1528~91-903, cz. 05, dz. 40, § 52. Rachunków 
za prenumeratę ni'e wystawia się . Na odcinku wpłaty należy podać dokładną na zwę instytucji (bez sk,,-ótów). nazwę i numer dorę
czającego urzędu , pocztowego (jak -Narszawa 10, Poznan 3 itp.) . powiat, ulicę, nr domu, pr skrytki pocztowej o'raz ilość ?-amawia
nych egzemplarzy Dziennika Ustaw. Prenumeratę mozna zgłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy 

, Al. I Armii Wojska Pólskieqo 2/ 4. 

Pojedyncze egzemplarze ' Dziennika Usta,w nabywać można w punktu ch spr zedaży w vVarszawie: Al. I Armii Wojska Polskie
go. 2/4, ;,Dom Ksiażkj" . - Księqarnia Pr.awno-Ekonomiczna - ul. No,vy Świat 11, kio sk "Domu Książki" w gmachu sądów - al. Gen. 
Świerczewskiego 127, "'( .. k asach Sadów Wojewódzkich w : Białymstoku, KatDwicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, OlsztY'nie, Opolu, 
·Rzeszowie, ,Wro.cławiu i Zielone i Górze oraz w kasach . Sądów Powiatowych ' w: Bydqoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Często.chowie, 
Gd.ańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krnkowie, Lublinie, Nowym Sączu, Ostrowie '\-Vlkp., Poznaniu, Przemyślu, 'Raciborzu, .R·aeo-

mili, S?czecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu. 
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