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Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia
10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe ' zadań w dziedzinie wykonywania ustawo ochronie,
bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy
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ROZI?ORZĄDZENIE RADY MINISTROW

z dnia 1 marca 1968 r.
w sprawie wyKonania niektÓrych przepisów ustawy ·o scala niu i wymianie gruntów.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia
1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przy przeprowadzaniu w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
24 stycznia 1968r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U.
Nr 3, poz. 13), zwanej dalej "ustawą", szacunku porównawczegogruntów znajdujących się na obszarze scalenia
uwzględnia się gleboznawczą klasyfikację gruntów i ich po~
łożenie według zasad określonych przez Ministra Rolnictwa.

2. Jeżeli przedmiotem scalenia są podlegające melioracji użytki zielone najsłabszej jakości (klasa VI) i bagna, organ przeprowadzający scalenie może uznać je za grunty
o jednakowej wartości bez względu na . ich położenie.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy
uczestnicy scalenia uchwalą stosownie do art. 18 ust. 5 ustawy . inne zasady szacunku porównawczego gruntów poddanych. scaleniu, , niż przewiduje nini~jsze rozporządzenie, lub_
uznają grunty swe za równo warte.

wła ś ciwy

do spraw rolnych organ prezydium powiatowej
rady narodowej,
3)' kilku powiatów na terenie tego samego województwazebranie zwołuje prezydium gromadzkiej rady narodowej, wskazane przez właściwy do spraw rolnych organ
prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
4) kilku województw - zebranie zwołuje prezydium gromadzkiej rady narodowej wskazane przez właściwy do
spraw rolnych organ tej wojewódzkiej rady narodowej,
na której terenie znajduje się największa ilość gruntów objętych scaleniem.
. 4. O terminie i miejscu zebrania powiadamia się uczestników scalenia w sposób przyjęty w danej miejscowości, a ponadto przez wywieszenie zawiadomienia na okres 14 dni . w
lokalu biura gromadzkiej rady narodowej oraz we ' wsiach,
w których położone są scalane grunty.
5. Zebraniu zwołanemu przez sołtysa (ust. 2) przewodniczy . sołtys, zebraniu zaś zwołąnemu przez prezydium gromadzkiej rady nal'Odowej (ust. 3) - osoba wyznaczona przez
- to prezydium.

§ 2. 1. pczestnicy scalenia mogą podjąć stosownie do
6. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością gło
art. 18 ust. 5 ustawy uchwałę w sprawie szacunku porówsów, liczoną w stosunku do ilości, uczestników scalenia
nawczego gruntów na zwołanym w tym celu zebraniu.
(art. 18 ust. 5 ustawy), i powinny być ujęte na piśmie; uchwa2. Zebranie zwołuje sołtys na wniosek co najmniej 1/. . ły podpisują przewodniczący zebrania oraz uczestnicy scatych uczestników scalenia . .
lenia, którzy wyp·owiedzieli się za uchwałą. '
.
3. Jeżeli scaleniem objęte są grunty położone na obsza§ 3. Szacunek gruntów poddanych wymianie przeprowarze dwóch i więcej wsi wchodzących w skład:
dza się na zasadach określonych w § 1 ust. 1, jeżeli grunty
1) jednej gromady - zebranie zwołuje prezydium gromadzte położone są na obszarze jednej wsi i nie są zabudowane,
kiej rady narodowej,
a w pozostałych przypadkac:h - na podstawie cen stosowa2) kilku gromad tego samego powiatu - zebranie zwołuje
prezydium grOmadzkiej rady narodowej, wskazane przez nych przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych • .
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§ 4. i. Wartoś'ćdrzew i krzewów owocowyCh, upraw
specJaln~ch . i innych części składowych określa się na podstawie opinii rzeczoznawców w gdtówce według miejscowych

cen rynkowych.

2. Wąrtość drzewostanów leśnych ustala srę na podstawie opinii 'rzeczoznawców, według zasad stosowanythprzy
scalaniu i wymianie lasów i gruntów le ś n y ch przeprowadzanych na podstawie ' dekretu wymienionego wart., 22 ust. 1
ustawy. '
§ 5. W zamian za objęte scaleniem lub wymianą lasy
i grunty leśne, sady, ogrody, chmielniki oraz inne uprawy
specjalne wydziela się użytki zamienne t ego samego rodzaju i tej samej jakości, a ewentualne różnice w wartości wyrównuje się w gotówce. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, za grunt, na którym znajdują się te uprawy - wydziela się inny grunt, kwotę zaś odpowiadającą wartości samych upraw wypłaca się w gotówce.
§ 6. Wydzielenie w wyniku scalenia gruntów o wyż
szej lub niższej wartości szacunkowej (art. 3 ust. 1 ustawy)
może być dokonane w przypadku, gdy wydzielenie należne
go ekwiwalentu , jest gospodarczo nieuzasadnione lub technicznie trudne do przepro~adzenia. Różnica wartości nie może jednak przekraczać 3(J/~ wartości gruntów posiadanych
przed scaleniem.
§ 7. 1. W przypadku przewidzianym wart. 3 ust. 2 ustawy, nadwyżka wartości gruntów państwowych wydzielonych
w drodze wymiany nie może przekraczać 10010 wartości gruntów nie stanowiących własności ' Państwa.
2. Jeżeli w zCfmlan za grunty nie stanowiące własności
Parstwa nie ma m e> żliwości wydzielenia pełnego ekwiwalentu w ,gruntach państwowych, dopłaty pieniężne, o których
mowa w ' art. 3 ust. 2 ustawy, stosuje się w części przekraczającej 3010 wartości gruntóv-: przedwymiennych.
3. W ,przypadku gdy wartóść gruntów państwowych
z zabudowaniami przekracza wartość gruntów z zabudowaniami nie stanowiących własno ś ci Państwa więcej niż o 10010,
wymiana może być dokonana za zgodą wła~ciciela tych gruntów.
4. Różnica wartości gruntów z zabudowaniami państwo
wych i nie stanowiących własnoś'Ci Państwa podlegawyrównaniu w gotówce. Jeżeli jednak wyższa jest wartość gruntów państwowych z zabudowaniami, różnica wartości podlega wyrównaniu tylko w części przekraczającej 10010 ich wartości.
"
5. Spłata .różnic wartości, o których mowa w ust. 4, następuje według poniższych zasad:
1) jeżeli wartQŚćgruntów z zabudowaniami nie stanowią' cych własności Państwa jest wyższa niż wartość gruntów państw~)Wych Ź , zabudowaniami, różnicę wartości
spłaca Państwo w równych ratach rocznych w okresie
3 lat od dnia doręczenia decyzji o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów,
2) jeżeli warto ś ć gruntów nie stanowiących wła s ności Pań
stwa jest niższa niż wartość gruntów pań'stwowych z zabudowaniami, różnic ę wartości podl egaj ą cą wyrównaniu
spłaca uczestnik wymiany, któremu przypadły grunty
pańs twowe, W równy ch r atach roczny ch w okresie 10 lat
od dnia dorę c zenia decyzji o zatwierdzeniu proj ektu wymiany gruntów.
6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi 'potrzebami
uczestnika wymiany może na s tąpić przedterminowa wypłata
rat, (j których 'm owa w ust. 5 pkt 1. O ' prz@dt~rminowej wypłaci e rat orzeka ' właśdwy do spraw rolnych organ prezy~
diuID powiatowej rady narodowej.
•
§ 8. \V przypadku wymiany gruntów jednostek gospodarki uspołecznionej , z zabudowaniami na grunty z zabudowaniami nie stanowiące własności takich j ednostek wartość
budynków określa, się ' na podstawie opinii rzeczoznawców,
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przy uwz'glęctnieniu ich rzeczywistego stanu, według szczegółowego cennika Państwo w ego Zakładu Ubezpieczeń.
\
§ 9. 1. Jeże li zabudowania na ' gruntach państwowych '
przeznaczonych do wymiany nie nadają się do użytkowania I
bez przeprowadzenia iemontu,- a właściciel gruntów z zabu-, J ,'"
y
dowaniami nie stanowiących własności Państwa, któremu W.
wyniku wymiany mają przypaść grunty państwowe z, zabudo~
Waniami, zgadza się na przepr'owadz'Emie remontu we wła
(.,
snym zakresie, wła ś ciwy do spraw rolnych organ prezydiUIii ,
powiatowej rady narodowej może wyrazić zgodę na wypła~
cenie kwot pieniężnych przeznaczonych na remont.
2. Rozmiar i niezbędne koszty remontu określa wła sciwy.
'do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady nar odo~ej na podstawie opinii ,rzeczoznawcy.
§ 10. 1. W przypadku gdy grunty po ich zmeliorowaniu zostały poddane ponownej klasyfikacji gleboznawczej
przed dokonaniem szacunku i przypadły w wyniku scalenia
lub wymiany innej osobie, opłata melioracyjna z t'ych gruntów obciąża w całości nadal dotychczasowego właściciela ..
2. W przypadku gdy grunty po ich zmeliorowaniu nie
zostały jeszcze poddane -ponownej klasyfikacji gleboznaw:'
czej przed dokonaniem szacunku, a przypadną w wyniku sca. lenia lub wymiany innej osobie, do spłaty bieżących rat z tytułu opłat melioracyjnych obowiązany jest nowy właściciel
tych gruntów.
•
3. Zaległe raty z tytułu opłat melioracyjnych, o których
mowa w ust. 2, za okres do dnia objęcia w posiadanie przez
nowego właścici e la obciążają dotychczasowego właściclela
tych gruntów.
, 4., Raty wymienione w ust. 2, przedterminowo wpłacone
przez dotychczasowego właściciela, przypadające za okres
od dnia objęcia w posiadanie gruntów przez nowego wła
ściciela, podlegają zaliczeniu na inne należności Państwa
' przypadające od dotychczasowego właściciela i objęte zobowiązaniem pieniężnym, a w razie nieistnienia takiego :?:obowiązania podlegają zwrotowi dotychczasowemu właści- '
cielowi tych gruntów.
'
5. Jeśli , grunty, o któ~ych mowa w ust. 2, przypadną
w wyniku scalenia lub wymi/my Państwu, bieżące raty z tytułu opłat melioracyjnych ulegają umorzeniu.
6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu
do opłat elektryfikacyjnych oraz za wykonane urządz,enia'
zbiorowego zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę w przypadkach' wymiany, stosownie do art. 2 ustawy, zabudowanych
nieruchomości.·
"
,
. § 11. 1. Przy opracowywaniu projektu scalenia uczestniczy:
1)- osoba wyznaczona przez prezydium gromadzkiej rady
r
narodowej; jeżeli scalane grunty położone są na terenie
kilku gromad, każde zaintereso,wane prezyuium gromadzkiej rady narodowej wyznacza osobę uczestniczącą przy
opracowywaniu projektu scalenia,
.
2) przedstawici ele uspołecznionych jednostek , organizacy} ,
nych, w których zarządzie znajdują się 'grunty objęte scaleniem,
,
_ 3) rada uczestników scalenia dla każdej wsi, w której-poło ż on e są -grunty objęte ' scaleniem, gdy rada tak a zosta' ..
łapowpIana w myśl art. 7 ust. 2 ustawy.
2. Rada uczestników s,caleriia wybierana jest , na ogól, nym zebraniu uc~estników ' scalenia, w skła dzie od 3 do
7 cz ł Onkó w, w z a le żno ś ci od liczby uczestników scalenia.
3. \V ra zie niedokonania w yboru rady w terminie okre- '
ślonym przez organ przeprowadzaj ą cy s","lenie ' -radę tę
wyznacza z urzędu prezydium 'gromadzkiej ' rady narodowej.
W tym przypadku na czlonków rady należy powoł a ć ~ 2-5
. uczestników , sCfllenia oraz .sołtysa i przedstawiciela kółka
rolniczego.
§ 12. l. Jeżeli prted podjęciem postępowania scaleniowego zostały nciobszarze scalenia wyznaczone tereny budo:,..,

f
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wlane na podstawie przepisów o terenach budowlanych na rady n arod owe j w mieście st anowiącym powiat oraz do preobszarach wsi, opracowanie projektu planu podziału tych zydium dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym
terenów przeprowadza si ę w trybie ustawy powołanej w § 1 z województwa.
ust. 1, łącznie z opracowaniem projektu scalenia.
3. frzepisy dotyczące biura gromadzkiej rady narodowej
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia mają zastosowanie także do właściwych do spraw roln ych
się w stosunku do terenów budowlanych zasady projektowaorganów prezydium miejskiej (d zielnicowej) rady narodowej .
nia, przewidziane w przepisach dotyczących · podziału tere- . oraz do prezydium rady narodowej osiedla.
nów budowlanych na obszarach wsi.
\
4. Przepisy rozporządzenia dotycząCe wlaściciela stosu. § 13. 1. Przepisy dotyczące wsi odnoszą się również do
je. się odpowiednio do samoistnego posiadacza gruntów .
miast i osiedli.
§ 14. Rozporządze.nie wchodzi w życie z dniem ' ogło
2. Przepisy · dotyczące prezydium powiatowej rady naszenia.
rodowej mają zastpsowanie również do prezydium miejskiej
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
I
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 1 marca 1968 r.
>.

•

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie
w skład gospodarstw rolnych.
Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2
i art. ' 10 ustawy z dnia 24 stycznia 1968r. o przymusowym
wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw
rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14) zarządza się, co następuje:
§ 1. W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisówrozdziału 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dx. U. Nr 3, poz. 14), zwanej dalej "ustawą", licytacji mogą być poddane tylko niektóre nierucho. mości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego lub wydzielone części tych nieruchomości, jeżeli właściciel lub samoistny posiadacz gospodarstwa rolnego dysponuje odpowiednią siłą roboczą oniz posiada inwentarz żywy i martwy i zabudowania, w rozmiarze zapewniającym możliwość należy
tego zagospodarowania -Pozostałych nieruchomości lub ich
części.

'.

§ 2. 1. W przypadkach określonych w § 1 przy nabyciu
z licytacji nieruchomości rolnej nie stosuje się przepisów
o normach obszarowych, dotyczących podziału gospodarstw
rolnych (art. 163 Kodeksu cywilnego), jeżeli ze względu na
istlfiejącą w danej wsi ' (osiedlu, mieście) strukturę gospodarstw rolnych uzasadnione Jest powiększanie gospodarstw
racjonalnie prowadzonych, bez względu na ich obszar.
2. W przypadku określonym w ust. 1 wymaga się jednak, .aby nabywca pracował w swym gospodarstwie rolnym
i nie był. nigdzie zatrudniony na' podstawie Umowy o pracę.
. . Wymagania tego nie stosuje się, w razie gdy praca ma charakter sezonowy, a także w przypadku, gdy gospodarstwo
rolne nabywcy łącznie z nabytą przez niego nieruchomością
~dzie mogło stanowić dostateczne źródło jego utrzymania.

3.

nieruchomości wchodzących

-

DopuszczalnośG

zastosowania na podstawie ust. 1 i 2
od obowiązujących norm obszarowych ustala prezydium powiatowej rady narodowej w decyzji o wszczęciu
postępowania przymusowego wykupu nieruchomości.
.
§ 3. Należności za nieruchomości wykupione na rzecz
Państwa na podstawie przepisów rozdziału 2 ustawy wypłaća
właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej w · ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja
~ o przymusowym wykupie ,stanie się ostateczna.
§ 4. Przepisy rozdziału l ustawy mają zastó'sowanie również w przypadkach:
1) gdy nieruchomości zostały nadane na podstawie przepi, sów o przeprowadzeniu reformy rolnej lub osadnictwie,
a należność za te nieruchomości została całkowicie spła
wyjątków

~ona,

2) gdy nieruchomości zostały nadane na podstawie ' przepiS9W o przeprowadzeniu reformy rolnej lub osadnictwię ·
tytułem ekwiwalentu:
.
a) za nieruchomości pozostawione poza ' granicami Pań
stwa oraz
b) za nieruchomości wYwłaszczone lub przejęte na wła
sność Państwa. ,
§ 5. Przepisy rozporządzenia dotyczące prezydiów powiatowych rad narodowych stosuje się odpowiednio do pre.zydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz
prezydiów dzi~lnicowych rad narodowych.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
Prezes Rady

Mini~trów:

J. Cyrankiewicz
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z dnia l marca 1968 r.
w sprawie rent l innych świadczeń pieniężnych li/: tytułu przekazania nieruchomości rolnych na włąsność Państwa,
trybu postępowania przy przejmowaniu tych nieruchomości oraz trybu wykonywania prawa pierwokupu w stosunku
do budynków.
Na podsta:wie art. 4 ust. 3 pkt 2 i U$t. 4, art. 5 ust. 2 i 3,
art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 2, art. 17.
ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia

świadczeniach dla rolników przerolne na własność Państwa (D~ U.
się, co następuje:

1968 r. o rentach i innych
kazujących nieruchomości

Nr 3, poz. 15)

zarządza

