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. dekreoie decyzje wydaje_ właściwy d0' spraw rolnych i leśnych org,an prezydium pOWiatOWej. rady narodowej.
2. MiIllister Rolnictwa w porozumieniu z Miniśtrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego określi szczególnę przypadki,
w których postę,powanie m scaleniowym, lub ' wymiennym 'na
zasadach i w trybie niniejszej ustawy będą < mogły być obję
te również drobne ar e aly ],asów i gruntów leśnych, położone
wśród innych gruntów poddawanych scaleniu lub w ymianie.
Art. 23. W przy padku podjęcia postę powania scaleniO'wego lub wymiennego; obejmująceg0' lasy i grunty leśne, nil
!podstawie ustawy niniejszej lub dełt.retu z dnia 16 sierpnia
1949 r. o wymianie ' gruntów, wstrzymuje sIę wydci\vanie
zezwoleń na wyrąb drze'w na tych gruntach do czasu zak0'ń- '
cze[lia post ępowani.a scaleniowego lub wymiennego, a wyd!!ne, lecz nie zrealiz0'wane zezwolenia na : wyrąb drzewa tra-

zagospodarowani'a przestrzeDlIlego l projektów wyznac'z ania
teren ów budowlanych na obsz.arze wsi.
4. Prze pisy p rzewidZli'a ne w ust. 2 pkt 4 Minister R,oln1ctWa wydaje w p or,ozumieniu z Ministrem Finansów.
5. Uc źes tni c y scale nia mogą sami wlęks-cościq głos6w
określiĆ zas ady s żacunku porównawczeg'o grull'tów poddan y ch s c aleniu lub uznać te grunty za równowarte. Szacunku
tego nie . stosuje 'sl ę jednak, gdy w skł,ad obszMu scalenia
wchod z ą grunty należące do ,jednostek g,os.podarki uspołecz
nioneJ, a organ pr ze prowadz,ający scalenie uzna, że szacunek
t en jest spr'leczny z inte'resem wymienfonych jednostek.
Art. 19. 1. P os tę:p>owani e scaleniowe oraz wymienne prowadzone w chwili wejścia w życ i"e niniejszej ustawy na pedst!lwie dotychczasowych , przepisów . podlega zakończen~u
zg odnie z tymi przepisami.
2: Jeżeli pos t ępowanie scaleniowe 1l()Stało rpne;d .dniem
wejścia w ż yde us t,awy doprowadzone do wyzn,ac'Z'e nia proj ektu scalenia na gruncie" a uczest nicy weszli w pOSliadanie
zaproj ektowanyc h dla nich gruntów, istniejący ohecnie stan
faktyc zny może być zatwierdzony w trybie przelpisów niniejszej ustawy ze skutkami ostaitećmlego zatwierdzenia projektu
scalenia.

cą

moc.

Art. ~4. W ustawie z d:rlia 11 lutego 1960 r. o utracie mo. cy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (l:fz. U. z 1960 r.
Nr 11, P0'z. 61 l z 1962 t. Nr 39, paz. 169) prz~pis art. 1
otrzymiuje br1zmielIl\.e:
- "Art. 1. 1. Pwwadz:one dotychcws kS ię gi wieczy ste ni eruchOmości ziemSKich objętych postępowa
niem scale,nllowym lub wymianą gruntów tra. cą moc p:rawną i podlegają zamkn i ęciu z chwilą wyda·n ia decyzji Q zatwierdzeniu projektu
_
scalenia lub wymiany gruntów.
, 2. Jeżeli scalen'i em lub wymianą gruntów obj ę 
to mniej niż polowę ogólnej powierzchni da-.
nej ,. nieruchomości, ksI ęga wieczysta zalo ż o
na dla tej nieruchomości nie traci mocy PIiiIWnej.".

Art. 20. 1. Pod:ział nieruchomośCi wchodzących w skład
gos'podarstw rolnych na ' 'obsz'a rze, na którym :z,05lanie przepro,w adzone scalenie gruntów na podstawie niniejszej ustawy, nie jest dopuszczalny, jeżeLi w wyniku tego podziału
powstałaby sz achownica gnllltów albo nadmierne ich zwę
żen'ie lub wydłużffiliie b'lidż enklawy czy pólenkl.lwy.
2. Okoliczność, ż·e w wyniku podziału nieruchomoścI nIe
narusz·one przepisy ust. 1. stwierdza w drodze wydania zaświadc z enia właściwy do spraw rolnych organ p.rezydium pO.w ia,to wej r,a dy narodowej.
zostaną

Art. 25. Tracą moc:
1) ustawa z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów '(Dz. U.
'l 1921 r. Nr 92, poz. 833 z póżniejszym i zm'i anami).
2) razpbrządz enie 2 dnia 1 marca 1928 r. w spra,wi e zmian
wprowad.z anych do wykonanych na gruncie orz ecze ń
{) scaleniu gml1Jtów (Dz. U. Nr 28, poz. 260 z pó ź n i ejsz y 
mi zmianami),
3) dekret z dnia 14 kwie tnia 1948 r. ,w s pra wie d ostosowania do warunków powstałych w związku 2 wojną z'asa il
,postępowania scaleni·owego, przewid zianych w tlstldwie
z dnia 31 lipca. 1923 r. o sc'a laniu gmntów (Dz. U. Nr 21,
poz. 144) oraz
l '
~
4) dekret z dni'a 16 sierpnia 1949 r. o wymian:iegruntów
(Dz. U. z 1962 r. Nr 46, poz. 226) 'Z zastrzeżeniem pr zepisu art. 22.
Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem pgłos ·zenia.

Art. 21. 1. ' Przepisy dotyc.zące wsd OOn05Zą s'lę równlet
do miast i osiedla.
2. Przepisy dotyczące prezydium ,p owiatowej rady 'nar0'dowej mają zastosowanie również do prezydium mli ejsk iej
rady nar:od0'wej w m~eście sta'n0'wiącym pQwi.at niiejski oraz
do prezydium dtzielnic0'wej raidy narodowej w mieście wyłą
czonym .z województwa .
. 3. Przepisy d otyczące biura gromadzkilej rady nar,o dowej
. mają zastosowanie ' także d0' właściwych do spraw rolnych
organów prezyd'ium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej
0'r~z dó prezydium rady narod·0'wej osiedla.
Art. 22. 1. Ustawa nie dotyczy scalenia I wymiany lasów i gntntów leśnych. Do scalenia Ji wymiany lasów i g'r untów leśnych ' stosuje się przepisy dekret\! 'Z dnia 16 s'ierpnia
1949r. o wymianie gruntów (Dz, U. z 1962 ,r. Ni 46, poz. 226)
z tą zmianą, że postępowanie przeprowa.dzaI określone w tym '
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USTA WA
z dnia 24 stycznia 1968 r.
o przymusowym wykupIe

nleruchomoścl wchodzących

w

skład

gospodarstw rolnych:

noś c i niekorzystania ze środków wpływających na

Przymusowy wykup

nleruchomoścl

w dr0'dze licytacji.

Art. 1. 1. Nieruch0'mości wch odzące w skład g ospodarstw rolnych, zwane dalej nieru c h omoś c i a mi, mogą b yć
przymus owo wykupione, j eż eli g ospodarst wa te wyka zują
n isk i poziom produkcji wskutek zaniedbania, a w szczegól-

wzrost
produkcj,! rolniczej.
.
2. Minister Rolnictwa okreśH w drod ze "rozpprządzenia
zasady i tryb zalic:z,ania gospodarstw do kategorii, określo
n ej w ust. 1.
Art. 2. 1. Przymusowy wykup nieru c homości przepr, owad za się w drodze licytacji. Licytacją tą obejmuje . śi~
wszystkie nieruchomości wchodz ące w skład gospodarstwa
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-"-rolnego, z wyjątkiem zagrody (siedliska) idzialki prlyzagroArt. 7. 1. Naleźność z·a przymusowo wykupione na rzecz
. dowej o obszarze 0,2 ha.
.
PaIlstwa nieruchomości ustala się według .cen określonych w
prz€ipisach o sprzedaży p.a Jlstwowych nier·uchomościroJnvch .
2. Rada Ministrów może określić w drodze rO"lJpoTZą.dze
2. ·W przypadku gdy należność ·Państ.wa z tytułu nadania przypadki, w który.ch dopuszcza się poddanie licytacji
nie nieruchomości nie zostala jeszcze spla·c ona, wówczas war.. tylIco niektórych nieruchomości wchodzący<;h w skład (jó" s.pódarstwa ro-lneg,o lub wyd.zielonych części poszczególnych tość tej nieruch omośc i w razie je j wykupu I1a rzecz Państwa
ustala się w następujący sposób:
'nleru~homośd, OlaZ przypa.dki, '\II któ~y<;h licytacją może być
1) je żel.i należno·ść z tytufunadania nie została jeszcze w
objęta ró,,-::nież >zagroda (siedlisko) i działka przyzagrodowa.
ogóle spłacona, wartość nieruchomości ustal.a się według
Art. 3. 1. Nabywcą nieruchomości z lkyt acji może być
zasad obowiązujących przy nada waniu nierucho mości,
· rolnik będący właścicielem lub sam(}istnym posiadaczem, gD2)
jeżeli część należności z tytułu :padania ~ostała już spła
· spodarstw", rolneg·o w danej lub sąsiedniej wS'i, :1siedlu bądź
cona,
_ustala się, w jakim stosunku pazos1taje ta . częŚć ·d o
mieście. ktÓry zapewnia racjonalne zag:o:spoddrow.d'n·i e nabycałej należności, po czym wartc$ć c-zęśc i nieruchomości.
tych gruntów.
za którą należność zostala uregulowana, ustala się( we2. Przy nabyciu z licytacji , nieruchomości rolnej lub wye
_
dług ' zasad. a:ueślonych w ust. 1, a wartość pozostałej
dzielonej .części takiej nier.uchomo$ci mają zastosowanie no,rczęści nieruchomości wedłu,g zasad ob.owiązujących
. iny obszar-owe, <io-tyczqce przenie.s ienia wlasności n-ienicho'
/przy
nadawaniu
nieruchomości.
mości rolnych, qkreślo.ne w· przepisach prawa cy!Vilnego'.
·3. Przepis ' ust. 2 nie dotyczy ustalania wartości n ler u, . 3. ReJda Mini strów (iJueśl.i 'w drodze r01'Jpo;rząd7.enia · szcze'golne przypadki, w których będZie dopuszczalne stosowanie ' choillliOści nadanych tytule·mekwi~'·iTletllti za nieTUchomoś ~i'
pozostawione p·oza granicami Państwa oraz za nieruChomości
wyjątków od zaBady okreśionej w ust 2.
wyw!as'lczone lub przejęte ni! wlasność Pańsl wa.
4. Państwu służy praWo pierwókllpu nieruchomości podArt. 8. 1. W przypadku gdy źyzność ' gruntów w wykudanej' licyta·cJi po c e,ni e ustalonej w wyniku licyt.acji. W rapionej nieruchomości uległa obniżeniu wskutek niepodda!':ziehraku nabywców Pal'lst .....'ll przyshiguje praw,o wykupu
, .wania 'ich zabiegom agrotechnic znym, od wartości tej 'n ierunJer uch om,ości 'ip o cenie wywoławczej.
5. Cenę \.tywolawc7ą: ustala się według cen c,kreślonych . chomości" ustalonej w myśl art. 7, :. odlicza się ponadto taką
w przepisach o sprzedaży pifJlstwowych n'ieruchomośd rol- . kwotę, jaka odpowiada wysokOści nakladów niezbędnych do
pr-zywró cęnia :, żyzności tych . gruntów .. Sto:pi eń ohniżenia . ży nych.
1lności gruntów okre ś l a się na podstawie opinii zespołu speArt. 4. L Decyzję o wszczęciu !postę~owania przymusocjalistów.
wego ~yk-llP'lł 11 ieruchomośc i oraz decyzję o zatwierdzeniu
2. Minister Rolnictwa określi w 'drodze rozporządZEnia
licytacji i przejściu własnośoi 'w ydaje prezydium p·owi1l.towej
zasady
ustalania wysokości nakl.ad6w niezbędnych do przy(miejsk.ie j mi1l.sta staaowiąceqo powi.at, dzjelnicowe j w miewrócen ia żyzności gruntów.
ście wyłączonym z województwa) rady lloilrodowej .
Art. 9_ . Od należności za nieru chomo ść wykltpio:ną ~rz y 
2. Licytację prz.epro~."adza ' właś'c.iwy 'd ro spraw ' rolnych
musowo na rzecz Państwa .odlitza się kwotę zadlużeni.a jej
o.rgan prezydium , powloa.towej rody nar·odowej.
;właściciela wDhec Państw.a z tytułu zobowiązań mających
3~Mihiste'r RolniCt wa ' VI p·orozuni ienill z Mini.strem Sprazwiązek z gospodarstwem, w skład którego .wchodzi ta liie'w'i~lHwośdokreśli w drod:'lG razpOfzą dteni.a· :zasady i tryb
. ruchom,ość, ., .
. . '
.'
',.. , ' .
"'prlepmwad:wnria licytac j,i .ni€ruchiOm ości .
.
,.
Ąrt. JV:. Zasady i spposó.b spIĘllyna [eżności U l wVku.~io
' Art. 5. ·· l.PrzepisY' niniejszego ról.działu nie ':dotycz ą nie:ne na. rZeCZ Pari.~i\Va , l).ier.uci).oll1QśCj uslaJaRć.lcJa 1\1j~istrów
r ucnon:;.ości n,~da'llych :na podstawie pnepisówo przeprowaw drq(lze. ' r o7.por7, ądzen (a.
.
. .
.
. "
.'
:,menh.l' r.d oniiy ro.l nej lu b' 'osadnićtwie. '
2. Rad.:! Minisl-rówmoże okr eś l,ić w drodrze T02'Jpotządze Ro zdz'ia ł 3.
. nia szczególne prrzypadki , w których prżep;isy niniejszego
Przepisy kolicovie.
r·owz.iału będą mi·a ly 'La;; t os.owani e również do nierllc hoinoś c i
Art.
II.
1.
Nieruchomość
.wykupioila przymusowo na
nadiln ych na p odsta\\cie przepisów o przepTowa-Q zeniu Te'for~
podstawie pr:zep~só'.v rOj,dJ.ialu l lub 2 prz.ech0dzi na wła 
ll1 Y rojnej lub osadnictwie'.
'
sność nabywcy wolna od obciążeń, z wyjątkiem:
ł) s{użeb.t,ości gnmt.owych, których utrzymanie wstanie
iR oz d z i a I 2.
uznane za niezbędne w decyzji.., prz·e nie sieniu wlasnoPrzymusowy' wyk.up nieruchomości nadanych w drodze
ści nierucbomości w .drodze licytacji .lub oprzymu'S.owym
wykupie nieruchomości., oraz
reformy rolnej lub oudn1ctwa.
2) obdąwń wynikających ż przepisów prawi! .
Art. 6. 1. Nieruchamości nadane na p<Xlstawie przepi2. J eżeli n ieruchomość ta obciąż.o na jest na necz, osób
sów o prze,prow adzeit'iu reformy rolnej lub osadnictwie, do
trzecich lri'p'Gtekami lub innymi prawpmi ujawnionymi w księ
których nie mają zastosowania przepisy rozdzial~ 1, mogą
dze wieczystej lu.b w zbiorze dokumentów, Sllmę nałeż.ności
być przymusowo w ykupione na rzecz Państwa w części lub
z tytułu tego wyku.pu., po potrące.niu n.a : e7, ności przypa'dają
w całości, z w yjątk iem zagrody (siedlisk·a r i działki przyza~
cych na rzecz Państwa, skła<.ia się' d,o 4epozytu sądu powia'. grodowej o obszane 0,2 ha, jeżeli właściciel bądź posiadacz
towego właściwego ze wz~jlp'du na polożenie n ieruchomości ,
wskut-ck zan·iedbanla os'i ą-ga nisk i poeziom ,p r odukc ji. Pr zepis
chyba że osoby, którym , wymieni'One pra wa przy sługują, wyra,ifł .. :zgodę .naV\:yplacenie. na leżności w:aścicielowi lub saart. 1 ust. 2 stosuje siłlo~p<?w.iecjJ1ip "
2. ,Rada Ministrów może określić w drod ze ro'Z,porzi:~ dzc . moistnemu posiadaczowi. . Sąd dokonLl~e podziału sumy ziożo 
nej do depozytu pomiędzy os-oby 1Ilłrawnione, stosując pdpo"nia przypadki, w . któ~ych przymusowym wykupem bQ:dą mowiednio 'Przep.i sy o podzjale:.. surriy 'uzyskanej prze~ egzeku-...
. g~y b yć 'Objęte również za~Jf'C)dy ' (siedliska) i dz,jalki przyza c Ię z n i eruchomości.
grod.o we.
.
.
,
·Art. ' 12. Decyzja o przejściu w!ai>noścl n i erti c homości w
3. Decyzje " 0 przymuśoi\vym wykupie lłieruchomości,
drodze. lic y tacji oraz decyzja o przynwśowy m . wykupie nieo których' ln.owa w ust. 1. pD"lejmu.je pre.zy,dillll1 powiatowej
nićhomości stano,';ią podstawę do dokonania wpisu prawa
(miejsk ,i ej mi@sta st"nowią.cego powiat, <lzielnicowej w miew·Jas.ności w księdze ' wieczystej.
'
Ście wyl~cz~nymz wOje,\;ództwaj r.ady narodowej na 'w n ' osck właściwego do spraw ro lnych· organu teqo preiyd:ium.
Att. 13. ' Ustawa wchodz;i w życj~ z dniem ~Jio~zenia.
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