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USTAWA 

:r; dnia 24 stycznia 1968 r. 

o renłach i innych świadczeniach dla rolników pr;Eekazujący ch nieruchomości rolne na własność Państwa. 

Art. 1. 1. Właściciel gospodarstwa rolnego, 'Zwany dalej 
rolnikiem, może na zasadach niżej określonych przekd1Zaćna 
własność Państwa wszystkie nieruchom.ości wchodzące w 
skład tego gos.podarstwa, jeżeli obejmuje ono co najmniej 
5 ba użytków rolnych. 

2. Przekazanie na własność Państwa nieruchomości ob
ctqionych dożywociem może nastąpić tylko za zgodą doży-
wotnika. , - --

3. Nie~uchomo,śc;i :rolne wchodzące w skład gospodarstwa 
r,olneg'o mogą być przeka'z'ane na własność Państwa również 
przez samoistnego posiadacza tego g-ospodarstwa; jeżeli: 

1) samOlistny posiadacz gospodarstwa udowodni, że w z,a
kresie prawa w!:asności nieruchomości stał się następcą 

prawnym -osoby ujawnionej jako właściciel vi księdże 

lW1ieczystej lub w zbiorze dokumentów, 
2) nieruchomoś:t:inie /mają ur.ządzoinej księgi wieczystej 

li nie jest dla nich prowaid-zony zbiór dokumentów, a nie 
,na danych, aby inne osoby zgłaszały miarodajne dowo
dy nabycia prawa własności. 

Art. 2. Państwo może odmówić przejęcia na :własność 
nleruchoilllośC>i, jeżeli uzna, że nie może zapewnić warunków 
do kh racJonalnego zag'ospoda-rowania. , ' 

Art. 3. 1. W zamiiarn za przejęte nieruchomości Państwo 
7Ja'pewnia rolnikowi świ'dClczenia pieniężne na warunkach 
pkreślOlnych w niniejszeju~lawie, jeżeli ro~nik ukończył 40 lat 
liub stał się ,inwalidą. 

2. Oprócz świadcz'eń pieniężnych Państwo 'Zapewnia -rów
lIliez ' rolnikowi: 

1) świadczeJl'ia w naturze, Jakie przysługują emerytom sto
s'ownie do przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emery
talnym ,pracowników li :ich rodzin, JeżeH rolnik osiągnął 
wiek emerytalny (mężczyzna 65 lat, a kobieta 60 lat) 
albo stal s'ię inwal~dą, 

2) beztplatne dożywotnie użytkowan:ie działki gTl!l11tu o ob
szarze do 1 ha, jeżeli rolnik osiągnął wiek emerytalny 
'albo s,tal s!ię inwalidą, 

3) be0płatne dożywotnie użytkowanie działki gruntu o ob
szarze do 0,25 ha, jeżeli nie osiągnął wieku emerytalne
go i niesl:ał się inwalidą, a przy tym nie korzysta z dział
ki z tytuł,u pracy w jednostce gospodarki uspołeczn:ionej. 
3. Za inwalidę w rozumieniu niniejszej ustawy uwa'Ża 

sIę inwalidów zaliczonych do I lub II grupy według przepi
sów o powszechnym ,reopatf'zeniu emerytalnym pracowników 
, kh !rooiZłin. 

4. Rolnik może być pozbawi-ony prawa u'Żytkowania dział
ki, jeżeli nie jest on:a racjonalnie zagospod,arowan3 lub Zo
stała oddana do wykorzystywania osobom trzecim. 

5. Minister Rolnictwa określi w drodze rozporządzenia 
:zasady wyznaczania działki i racjonalnego jej zagospodaro
warda. 

. Art. 4. 1. Rolnik, o którym mowa wart. 1, może zatrzy-
mać na wlasność budynki wchodząc~ w skład przeka:zanych 
Państwu nieruchomości. W tym przypadku budynki stanowią 
odrębny od gruntu przedmiot własności. 

.2. Budynki, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot 
własności, z ,chwilą śmierci rolnika, przechodzą na własność 
Państwa, chyba że up\Zednio zostały przez niego zbyte. 

3. W przypadku. gdy budynki wchodzące w, skladprzeh 
mowanych lub przejętych już nieruchomości będą potrzebnę, 

do na.leżytego zagospodarowania tych n.ieru:Chomości, Pań. 

stwo za zg,odą rolnika może przejąć te budynki na własność. 
W zamian za to Państwo !zapewnia rolnikowi: 

1) bezpłatne dożywotnie użytkowańie lokalu mieszkalńe90' 
i pomieszneń gospodarskich w przejętych lub innych bil::' 
dynkach w ,rozmiarze niezJ)ędnymdo tas'pokoje,nia ' jego' 
potrzeb, . , 

'2) ocI,powiednie świadczenie pieniężne, któreg10 wysokość 

i tryb wypłaty określi Rada Ministrów w drodze roipo-' 
rządzeruia. 

4. W przypadku' zamiaru zbycia budynków; stanowią}, 
cych odrębny od gruntu przedmiot własności (ust. lJ, Pań
stwo ma prawo pierwokupu po cenie odpowiadającej szacun
kowip,rzyjęteniu do ubezpieczenia przez Państwowy ZaKład' 
Ubezpieczeń. Radia Ministrów ustali w drodze rOzporząd.zenia 
tryb wykonania prawa pierwokupu. -

. Art. 5. 1. R,olnik, który w chwili przekazania nierucho
mości na _włiasność Państwa oSiągnął wiek emerytalny lub 
jest inwalidą, w zamian za przejętą przez Państwo nierucho--" 
mość rolną ma pmwo do dożywotniej miesięcznej renty pii:;-' 
n:iężnej w wysokości: 

1) 800 zł, jeżeli obs.za:r przekazanych nieruchomości obeF 
muje od 5do 6 hektarów przeHczeniowych użytków rol
nych, 

2) 900 zł, ' jeżeli ,obszar ' przekazanych nienIChomości .CibeF' 
muje powyżej 6 do 7 łiektarow przeliczeniowych uż'yt~" 
ków rol-nycn, . > • 

3) 1,000 zł, jeżeli obs'zalr przekazanych nieruchomości obe'V ' 
muje powyżej 7 d{) 8 hektarów przelicżeni,owych użyt~' 
ków rolnych, . 

4) 1.1 00 zł, jeżeli obszar przekaz~mych nieruchomości obej
m.uje powyżej 8 do 10 hektarów przeliczeniowych użyt-
ków rolnych, ,. 

5) 1.200 zł, jeżeli obszar przekazanych nieruchomośC'i obej
muje powyżej 10 hektarów przeliczeniowych użytków 

r<ólnych. 

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość miesięcznej renty pieniężnej w 'przypadkach, 
gdy obszar przeka'zanych nieruchomości opejmuje poni
żej 5 hektidrów przeliczeniowych użytków rolnych, 

2) zasady uslalamia wysokości miesięcznej renty pienrę'Żnej 
w przypadku przekazania przez rolnika nieruchomości 
wchodzących w skład kilku gospodarstw rolny-ch. 

3. Wysokość renty-pieniężnej, określonej w :ust. 1, m{)~ 
'Że być obniżona o leO do 500 zł w przypadku, gdy rolnik 
zbył część in,ieruchomości po wejściu w życie niniejsz'ej usta
wy, a obszar tych nieruchomości przed zbyciem ich części 
wynosił ponad 10 ha użytków rolnych. Zasady tej obniiki 
ustali Rada Ministrów w drodze r'ozporządzenia. 

4. W r~ie uzyskania przez rolnika zarobków z' tytułu 
zatrudnienia lub dochodów z innych żródel, prawo do renty, 
o której mowa w USit. 1, nie ulega zawieszeniu. 

5. Rada M-inistrów może określić w drodze rozporząche
nia sic'zególne przypadki . w których clopuszczasię ' przyznanie 
renty' w wysokości pocLanej w ust. 1 przed osiągnięciem wie
ku emerytalnego. 
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i1lżi(>rin~k' Ustaw Nr 3 

:Art. 6.. t. R;,oITIiikowii, o którym mo:W!a w ·art. 5, 'przysłu

Cj1It)e d0diiltek do renty w wysokości de 200 zł mies.ięczuie. 

j:e-żełi zrzeknie się użytkowa'nia ,działki lub z!os,taniepozba
wiO'ny prawa tego użytk,owania. 
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2. Wysakość .dodatk,u, okreś.lonegiQ -w us:t. 1, u1:ale±riia 
się od wielkości obszaru działki pr.zyjmując, że za 1 ha przy- . 
sluguje kw.ota w wysokości 2QO 'ił. . . 

AJ:t. 7. 1. Rolnik, który ukończył 40 lat i nie osiąg'nął 

j:e,s:icie ' wiekuemerytalnegó, ani nie jest tli walidą, ma prawo 
~:' fuiesięczT.łego, świcfdczeniapieniężnego w wysokości od 
I !~do 1/ 4 renty, określonej wa,rt. 5. . 

"' 2. Rolnik, k tóry u'kończył 40 lat i nie osiąg,nął jeszcze 
w:ieku emerytalneg·o '(art. 3),,an;i pUę jest inwaHdą, .~ · podjął 
płacę , 'v/ P'~ll'istwo'\~ym g Qsp0!darst wi~ rolnymi n~a·p~.awo do 
6)i~s ięczriego świadczenia pienięznego ' w wys,okoĘciOcl t/5 

~2 113 ie~ty , 6k~~Ślonej ~ art. 5. . " . . . ', :," , 

'. ~" Ro!ni~, .. który W chwi~i przeka:z,ąnta nięruchomości na 
w.ł~snośc P.ańst wa nie osiągnął , jeszcze ,wieku 40 lat, a nie 
jest inwalidą, nabywa prawo do mlesięcznegośw'iadczenia 
pieniężnego , okTeślonego w ust. 1 bądż ust. 2, poukończ,eniu 
40 lat. . ' . 

'- 4. Rada 11inistrów określi';' drodze r,dzp'orządi~nia szcze
gÓlq,ve z.asa,d)/ us tala.nia w.ysok.ości śW1iadczeń pieniężnych 
JiI.T:zysługu1ących rolnlikom w' myśl ust. l, 2 i 3. 

APt. a. 1. W przyp:~dkuzadłu'ileniarolnika wobec Pań
stwa z tytułu zoboi,viązań, ma,j:ących związek z nieruchomo
Ś,(i:ią, p!7.!ejętą Tl~, właSll!'OŚć P il'ńst:w a , obsZ'ar użytkówI'olnych 
~~łiczony w hekt,ar!och pf'ze lic zeniO;wych (41J't. 5) pomniejsz.a 
Słę0 ta~ą jego część', któr.ej wart,ość: odpowi'ada sumie za-
6i.łuże'nip r,ol,nika wobec pcmstwa. Wzwią:~ku z tym najeż
JIlK),śclz tytulu tego z,a!fHuilelliia wy~asają. 

C.W przY'pa>dkug.dy żyzność g'l'un-tówuległa obniżeniu 
WS.kHtek " niepocldawania iLh -przez . wła.ściciela właściwym 

za.~iegom agl'Qt6cą)l1ic~ny~ .-: {Jbszar , .l:~ytk0W r,olnych .obli
. e'lo.@>ny whekta.r;ach przelk ze.nh;>:wychpomni:ęjsz.a, się o taką "e część, której Vv"artCDść odpuwtiada ,v.,.s,0okośc~ nakładów 
BJ,ę7.~d:n-ycJ:\ €lo ,przyw,róce!l:iątYZI?-:0Ś<;iJych grlHltć)w. ,Stopień 

. ~I)iz,enid żyzności .g.,rll'ntów , oheśla. .s ię na p:odstaw:Je opinii 
~p'ec ja! istów. · . . 

3: Rad,a Minist rów mnże okreśHć w drodze rozporządze

n,ia sTcz:ególne , przypadłd, w których dOlpuszczalne będą od
st~pstwa od 'lasady ustalOlIlej w ust. 1 i 2, 

. 4. Minister ·· lłco:lnictwa. określi' w drodze rozporządzenia: 
1"- z1itsa{!y, obHczalni-<! obs,z;aru uŻ'ytków foJnych w hektarach 

@'rzeJic.zettiowych oraz zasady usta,lania wartości h ekta
' ]',a .p-rzeJic'lieniowe!'}o przy uwzgJędnieniucen określonych 

w ' !'J'rz-ep,i,s '~ch 0 , SF~'fzedaży państw00wych nieruchomości 

ro,lnych. 
21). zas.ady· us'taJ.a,JI)i,a wysokoSci nakładów niezbędnych do 

p.rzywrócenia Żr'bll0Śei gruntowo . 

_ Art.. 9 . . ' 1. Jeżel i ,ua wlasność Pąństwa przejęta z'ostała 

n ieruchomość stano'wiąca w9półwł'asność: 
, .~. - ' .' . . . ~. . 

l) kaŻJdy: ~ze wSipó.łwlaścicieli otrzymuje. taką część ś\viad

" (nenia pienięinego wraz z dodatkami IVrzys1ugującego 

" ,"Viaści(;ieLowi, ·jaka oj,p.owi,ada jego. udziaŁowi we. ws.pó17 
:, ··, własności przy uwzględnieniu w.ieku bądż .f:dÓlnosci do , 

.. p.racy danego wS;[l0łw:łaściciela, 

2:~ . , :wszystkim,. współwłaścicielom, którzy gosPQdarQwali na 
. ni enwhomoś ci rq1n,ej lub na niej .zamieszkiwali, w,ydziela., 
s ię dOI beZlpla tnego ' w&pólnego użytkowania. d ożywot.nie-

9;0 dzia lkęgruntu: 
6» .0 opszarze do 1 ha, jeżeli choć jed'en ze wspólwta7 

ścicieH ,. przed prze.kaza,niem nierllChomości . na \vla
sność Państwa 'osiągnął" wiek emerytalny lub s iał się · 
in w,aliną" określOOl ym wart 3, 

., 
'b} i0 ,obszarze d:",O,25 ha ,w .pnzo/itał:ych pI7.ypild~ach, 

. 3) poszczególni .współwłaściciele uprawn ieni są do świad
c7Jen w .natUf'2łl 'określ:cmych wart. 3 ,ust. 2 pkt 1. Jeżeli 
U4'Zi.ł ich we· wspólw!:asnościsla'no.wi część ulamk:o.wą. 
odpowiadającą co najmniej 5hagw'ntu,/l przy tym 
os.iągnęll wiek emeryta,lny lub stali ' s,ię inwalidilmi. 

• o'; ·· . • ' :. • .•• '0 • 

2. 1v-V razie wydziereIlia współwłaścicielom do bezplatnec 
go . ,użytkowaniadziałki o obszarze ponad 9,25 ha obszar ten 
ulega .o4powietlni€ffiu , zmniejsreniu Ilo śmierci wspołwłaści
cieli, ,którzy osiągnęli wiek emerytalny lub. stali się inwa
Udam.L '~ _ 

,. ., . ;, 

Art. 10. L Jeżeli na własność Panstwa przejęta zosta'la 
nieruchomość r,olriasta.no~iąc a . współwli;sn,()ść . qhl~żG<nków 
lub 0hjęta wsp61nosCią ' ustawnw9 . a,ibó ~nteru'cJ)'O~ość . $tąlł,q: 
wiąca b:d,rębną własność małżonka, karo·ern:ll ·:~ ' mał'zonkow 
ipmYStuguje połowa świadczenia pieniężnego wraz, z" dóda{~ 
kiimi. ..... '.' " . J. ,,'<" ", . ' 

2. W pr:z:ypa'dku śmier ci jednego 'l małżooków, 'pozosta~ ' 
łemu l1f"zy życiu malżonkow:i . wypłaca się dożywotnio świad
q;eni.api.eniężne wraz. z d()dat~ami .o:bniżone ci , 25&/t, Malż:on
~owi temu ShlŻy również prawo do . bezplatneg·o dożywotnie
g0 użytkowania dZi,ałki n.a zasqdach określonych w . art. 3 
ora:z ' 'prawo zatrzymania na wlasnośćpudy.nków . na zasa<la'Ch 
@kreślonych w ·ar.t, .4. 

Art. lL Do wypłacanej za przekil2aną. nie.mchmno~,ć re,n
ty określonej wart. . 5 usL l ,doiicza slę- dodatek w wys,(}k,ości 
2S.r/o renty z tytutu posiadania przez rolnika . Lab: jeg:o w$p,9ł
małżooka orderu lub tytułu honorowego okreśJ.onych. w .prze
rpis<l ch o .pow·szechnym zaopatrzeniu eme,rytalll':yrn pHlcd-wni- . 
kówi ieł;l roozin, Prawo. te jednak us·tajoe w razie zgonu 
ws,półmalżon,ka, który p€l6iadfrł O'rder lab ty~uł hOoDorq·wy. 

, 
Art. l2~ 1. Rolnikowi, ~który pr:z:ekmal na własność Pań

stwa wszystki'e ni:erucfteffiośd (hez budynków ht)]) z buflyn-'" 
ikami') i był zatnulfl!i00ny na p,!)ilUtawie urnGowy " 0. .' pracę w 
uspołecznionym ,Zakładzie. ,pracy lub wwa·rsztacie · r7.ernic.ś!ni,., 
czym .co ·najI'l1ruie.j 2 lala. )il0 pr.zeka.z(}i[iTju ty.ch . !i1.iemchliJnJ;(}ści , 

zizll1cza ' si~ o.kTes: pracy wykonywanej ,popr,zec~tl<io o w. .ra,lnic
lwie ,po ukończeniu Hi Toku· żyda do ,ok.Fes.a:G .. fHlitlni·e·n,ia. wy
maganeg'o do prz~RaJl'ia r,enty na l1oostilvl'łepr"rep:łsó.w o 'po
'Ws.zechnym zao.patrzeniu e-merytal.nym p,r,aqnvaików i ich 
l'"oo zin . 

2. RoJnikow.i,o którym m'owa w ust. 1,~~l')-liczil ·się do 
podstawy wymian\ renty z tytutu zatrilclnienia kwotę rn}e
s:ię c:;meg,o. świackzenia pi.e.nię :tneg o pobiemneg:o w m y·ś l ort. 7 
z tytułu przejęcia t.ej nteruchomoś.ci pne:z Państwo, J'ei:eli 
j:e:cLnak wysoko·Ść obliczone j w ten s,p.os i&b· renty b yla-hy niż
sza, ,ńiż wysokość renty obliczonej stoso.wrri,e clo .przepisu 
a.rt:' 5, r en tę z tytułu zatrudnienia ustala się wwys{}k'ośc i 
określonej w ' tym przep.i-s ie. . 

3. Pnepis ust. '! i 2 n ie ma 'Z'astoscnvania dorolnih';", ,: 
C) których mowa w aTt. 5, or,il?, do wsplilhvl.aśc icie li , ·któ.rych 
ucjz.ial we współw-!1a:sF10ści n ie nichorim5c i pf'liek<1zany'ch na 
w1asność Faństw,asta,ńowi ć:7,qś.C ulaJ1oTkow'ą nie odpowiadają-' 
0ą co najmnie j 5 ha grlintli. " N i:e dotyczy t6 :p'izypadków/ 
o ktorychmowa ,,'{tut. 10. ' . '. . . 

, .... . :; 

4. Ro.lntik, który pohi'.era ł światk.zen : e pieniE;?Hp. (ą:rL,, 5 
i 7') Z tytułu przekazimia n :erllcho.moś,ci na wl,qs no~:::Paó.stwa, 

traci pra.wG do teg,o świadczenia z chwil:ą' prżyma.niil mu r en- . 
t y z tY[.(lł,u prac y. " ',' '' ' 

5 . . Rada MinistrówllslilJi uprawnieniarpl niką w ra.7je 
prze·kazania przez nieqo njerucha.mości n3 własność . Państwa 
p.o· m:yskiliF!i.u p'r.a ·w.~ do ' renty z tytuJ.u .zd'tul{ln:ien,ia. -

Art. 1.3. , P'aństwG ·na,. wniosek rolnjka . mnże p.rtejąć . na' 
wlusność część nieruchomGści wchodzących w Sk r/H! gospo-
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. da-rsl-wa , rolnego, jeżeli obszar t4:)J części obejmuje c,o naj
mniej 5 ha użytków rolnych. 

Art. 14. 1. W zamian za przekazaną część nieruchomości 
przysługuje rolnikowi ekwiwalent ' w f o nn:i e comies>ięc:zmych 
wpłat do Banku ROlnego w wysokości 50o/ó kwot wymienio
nych wart. 5. Wpłaty te ustaj1\w ra:z'ie śmierci rolnika. 

2. Łączna . suma wpłat uiemoże przekraczać kwoty, któ-
rą określi R,ada Ministrów. -, 

3. Srodki ~Tomadzone na bankowym rachUln.ku po pokry
ciu należności na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej 
rolnik bądż ,jego następcy prawn,i mogą wydatkować wyłącz-o' 
nie na ,cele 1nwestycyj'ne. 

. , 
Art. 15. Rolnik; któremu wydzielono w doży,,;>otnie użyt

kowa,nie d:małkę gruntu, jest wojny od świadczeń przypada
jących ~ tej {iZJiał.!QL na rzecz Państwa. 

Art .. 16. ' Państwo przejmuje nieruchomości wolne od ob
ciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych, których ufrzy" 
manie uz'n.ane z·ostanie za ' niezhędne, oraz obciążeń wynika
jących z prze)pisówp~awa. 

Art. 17. 1. Rada Minislrówmoże w drodze rozporzą
dzeni·a : 

1) poowyższyć stawk,i dożywotnich świadczeń pieniężnych, 

2) określić s'zczegóLne przypadki, w których mogą być prze
jęte ' na własność' P'ańsl'wa wszystkie nieruchomości rol
ne wchodzące w skład gospod,arstwa rolnego o obsz·arze 

_ mnięjszyni niż 5 ha użytków rolnych, oraz wysokość 
zwią:zanych ,z tym śwJadczeń, o .których mowa wart. 3, 

3) okreslićprzypadki, w których człon.kom rodziny rolni
ków określonych w a'I't. 5 i 7, będzie przysługiwała renta 
rod:z~,nna ora:z prawo użytkowania budynków. 

2. Minister Rolnictwa określi przypadki; w "których ekwi
walent .~ przejętą na własność P.aństwa cięść nieruchomości 
(art. 14) może być wypł.acony jednorazowo w formie ryczałtu. 

Art. 18. 1. Dec)'lZje o przejęciu n'ieruchomości na w!l({
sn>c)Ść Państw<ł i ut,rzynutn,iu ciążących na ' niej s!użebrtośd 
gruntowych, o wyznaczeniu lokalu, mieszkalnego i pomiesz
czeń g ospod arslk ich, a także działki gruI,ltowej, ktÓre właści
eiel pr,zejętej ' nie.ruthomości ma pra\V10 użytkować, wydaje 
właściwy do spraw ro1nych organ prezydium powiatowej r,a-

, dy 'na.rodowej. Do w~aśoiwości tego organ.u ,należy .również 

,vy"danie decyzji o pozbawieniu prawa użytkowania działki , 
(art. 3 ust. 4). 

2. W decyzji o przejęciu nieruchomości rolnej .ust,ala się 
zaT'a:z'em: obsza~ g'funtów w hektarach fizycznych ora.z . obszar 
gruntów w hektarach przeliczeniowych podlegający uw,zględ

/ niewiu przy ustalaniu ,p'rawa do świadczeń pieniężnych i ich 
wysokości. 

3. Rada Ministrów określi w drodze . f'Q1iporządzen.la organ 
państwowy właściwy do ustalania prawa do · świadczeń pie
nięimych. i świadczeń w naturze z tytułu przekaizania n.ieru-' 
chomości na własność Państwa oraz do wypłaty świadczeń 
pieniężnych i ' udzielanlla świadczeń w naturze', a także tryb 
postę,powani<t przy wydawaniu decyzji o przejęciu nierucho
mości i ustaleniu prawa' do świadczeń. 

) Art. 19. 1. Ost.ateczna decyzja o przejęCiu nieruch()mo
śc .1 rolnej na własność- Państwa stanowi podstawę do ujaw: 
nieni'a w księdze wieczystej przejścia własności nieruchomo
ści na r.zecz Państwa oraz do założenia księgi wieczystej dla 

' budynku stanowiącego odrębny przedmiot własności (art. 4 
ust. 1). 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się od.pówiedriio do zlożenia 
odpis'ówdecy'ZJj o . pnejęciu ni eruchomośc i do zbioru doku
mentów, gdy nieruchomości ksiąg wieczystych nie posiadają. 

3. Wniosek o wpis do księgi wieczystej lub o złożenie 
odpisów decyzji do zbioru dokumentów składa orga.n ' właści
wy dla spraw rolnych, który wyda! decyzję o przejęciu nie- ' . 

. ruchomości. . 

4. Wnio skli i dokonane na ich podstawie wpisy wolne są 
od QPłcł:t sądowych. 

Art. 20. 1. W ustawie z dnia 28 czenvca 1962 r. o przej
mowaniu niektórych nie'ruchomości rolnych ' w zag.ospodaT'o~ 
walliie lub na własność Państw,a oraz o zaopatrzeniu emerytal
nym wł-aścicieli tych nieruchomości (Dz. D. Nr, 38, p~z , 166) 
wprowardz,a się n'astępujące zmiany: . 

1) tytuł -ustawy otrzymuje brzmienie: 

2) 

"o przejmOWaniu nieruchomości rolnych 
Państwa za zaległe należności", 

skreśla ' się dział I, 

na - własność 

3) art. 36 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 36. 1. Wartość gruntów ustala się , stosownie do 

prze:p.isów w sprawie ceny sprzedaży pań
stwowych nieruchomości Tolnyt:h z zastrze
żeniem przepisów ust. 2 i 3. 

2. J eżeli nie została spłacona nale'żność z'a grun. 
ty nadane w trybie przepisów "o przeprowa
dzeniu reformy r'o.[nej lub osadnictwie, war
t ość ich u,s,t<,łla się według zasad " opowiązują
eych przy nadawa,niu gruntów na podstawie 
tych przepisów. ' ' 

3. Jeżeli należność za grunty nada'ne w trybie 
prz.erpisów o przeprowadzeniu reformy rolnej 
lub osadnictwie została spłacona w całości, ' 

wartość ich usŁala się według zasadokre- '
ślonych w ust 1. Je~eli należnoś~ ta zostala 
spłaoona tylko w części, ustala się, w jakim 

. stosunku , poz:ostaje część należnosc:is-ploac;o
na: do całej należnej kwoty, po czym w,at
tość części grlłntu, za którą należność "Zo
st.ła ureg41.owana, usl-ala ' si-ę wedlugz:asad 
okr~l,(;mych w ust. l, a wartoś~ pozostałej 

, części " gmnhl -'-- według ,z·asaid okre~lonyc-h 

iW liSt. 2. 
4. Przepis ust. 2 nie dotyczy ·nie.;uchomości roł- , 

n ych, otrzymooych tytułem ekwiwalentu Ul 

nieruchomośCIi pozostawione' poza granicami 
Pańs-i wa oraz za nieruchomości wywłaszczo
ne lub przejęte na własność Państwa. 

5. Wartość budynków ustal.a się ; według ,s~a

cllnku przyjęteg'o do ubezpieczenia , przez 
państwowy Zakład UbeZlpieczeń. W przypad
ku jednak, gdy budynki stanowią część skła
dową nieruchomośc,i określonych W ust. 2, 
wa,rt,ość ich ustala się według zas.ad okre
ślonych VI ust. 2 i 3.", 

4) skreśla się art. 37. 

2. Upoważni,a się Ministra Fin~nsów do ogłoszenia w 
drodze obwieszczenia jednolitego tekstu ustawy ,wymien.io
nej w ' u~t. l z uwzględnieniem zmian wynikających 'l prze
pisów wydanych przed " ogłoszeniem jednolitego tekstu, przy 
:iasi-osowa'niu ciągłej numeracji artykułów i ustępów. 

3, Ustawę z dni'a 28 czerwca 1962 r. w br7.mięllJiu dotych
czasowym stosuje ' się nadal w przypadkach, gdy nierucho
mości wstały przejęte na jej podstawie w zagospodarowa,nie 
lub na . własność Państ\va 'przed wejściem w życie niniejszej 
ustawy. . 

Art. 21. Ustawa wchodzi w życi,e z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: E. Ochab 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horoclecki 
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