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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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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTR.OW

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

D
__z~ie_n_n_ik_'_U__st_a_w__N_r_'_8_____________________________~
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§ 1. 1. Rolnikowi, który przekazał na własność Pań
stwa budynki na zasadach art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach f;'a rolników
przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa
(Dż. U. Nr 3, poz. 15), zwanej dalej "ustawą", prżysługuje
świadczenie pieniężne w wysokości:
l) .100 zł miesięcznie, jeżeli wartość - tych budy nków wynosi od 30.000 do 100.000 zł,
2) 200 zł miesię cznie, jeżeli wartość tych budynków przekracza 100.000 zł.

2. Swiadc z'enia pieniężne określone w ust. 1 wypłaca się
jednocześnie ze świadczeniami pieniężnymi z tytułu prze. kazania nieruchomości.
3. Wartość budynków ustala właściwy do spraw rolnych
organ prezydium powiatoy,ej rady narodowej według szacunku przyjętego do ubeipieczenia przez Państwowy Zakład

3) 700 zł - ·jeżeli obszar przekazanych nieruchomości obejmuje powyżej 4, lecz mniej niż 5 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych . .
2. Jeżeli obszar nieruchomości wyrażony w hektarach
przeliczeniowych, po potrąceniu jego części w myśl art. 8
ust. 1 i 2 ustawy, wynió sł by mniej niż 2,50 hektara ·przeliczeniowego użytków rolnych, a nie ma osób, na których '
ciąży łby względem rolnika ustawowy obowiązek alimentacyjny, wówczas dla ustalenia wysokości renty obszar użyt
kówrolnych pomniejsza się tylko o taką część, aby reszta
obejmowała 2,50 hektara przeliczeniowego.
§ 5. W przypadku przekazania p'aństwu wszystkich nieruchomości wchodzących

w skład kilku gospodarstw rolnych
jedna renta w wysokości ' odpowiadającej łącznemu obszarowi przekazanych nieruchomości wchodzących W. skład tych gospodarstw.
rolnikowi

Ubezpieczeń.

niektóre z nieruchomości wchodzących w skład ' gospodarstwa rolnego lub ich części po wejściu w życie ustawy, a łączny obszar wszystkich jego nieruchomości przed
zbyciem wynosił ponad 10 ha użytków rolnych, wysokość
renty pieniężnej określ.onej wart. 5 ust. 1 ustawy ulega obniżeniu:

2)
3)

. A. Jeżeli prawo pierwokupu nie będzie wykonane, wła
ściwy do spraw rolnych organ prezydiu'm powiatowe j rady

. 5(

w terminie . okre-

Należność za nabyte ' przez Państwo budynki
jest do wysokości 15.000 zł w ciągu trzech miesięcy
od dnia doręczenia ostatecznej decyzji o nabyciu zabudowań
przez Państwo w drodze pierwokupu. Nadwyżka ponad tę
kwotę płatna -jest 'w ciągu dalszych trzech lat w równych
oprocentowanych ratach rocznych. Nadwyżka jednak wynosząca do 10.000 zł płatna jest jednorazowo w ciągu jednego
roku.
2. Oprocentowanie wynosi 3010 w stosunku rocznym.
3. Przedterminowa wypłata rat, o których moWa w ust.),
może nastąpić w przypaaku przeznaczenia sumy tych rat na
budownictwo mieszkaniowe lub na pokrycie wkładu do spół- .
dzielni mieszkaniowej albo w innych przypadkach uzasadnionych ważnymi względami życiowymi.

§ 3. 1.

płatna

r

obszar użytków rolnych części nieruchomości, która uległa zbyciu, wynosił do 2 ha,
o 200 zł - jeżeli obszar użytków rolnych części nieruchomości, która uległa zbyciu, wynosił powyżej 2 do 5 ha,
0300;zł jeżeli . obszar użytków rolnych części nieruchom óści , która uległa zbyciu, wynosił powyżej 5 do 7 ha,
o 400 zł - jeżeli obszar użytków rq)nych części nieruchomości, która uległa zbyciu, wynosił powyżej 7 do
10 ha,
o 500 zł - jeżeli obszar użytków rolnych części nieruchomości, która uległa zbyciu, wynosił powyżej 10 ha.

1) o 100

4)

właściciela

-

, da~y zbył

3. Ostateczna decyzja o nabyciu zabudowań przez Pań
stwo W. drodze pierwokupu stanowi podstawę do ,ujawnienia
Państwa jako właściciela zabudowań w księdze wieczystej.

narodowej zawiadamia o ·tym
ślonym w ust. 2.
.

przysługuje

§ 6. W przypadku gdy rolnik na podstawie umowy sprze-

1. Właściciel budynków stanowiących odrębny od
gruntu przedmiot własności obow'i ązany jest zawiadomić wła
ściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady
narodowej o zamiarze zbycia tych budynków.
2. Prawo pierwokupu budynków przysługujące Państwu
może być wykonane w ciągu dwóch miesięcy od dnia otr.zymania zawiadomienia przez właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej. Organ ten wydaje decyzję , o nabyciu zabudowań przez Państwo w drodze
pierwolmpu. W decyzji tej oznacza się zabudowania będące
przedmiotem nabycia oraz określa ich cenę.
§ 2.

'.

zł

-

jeżeli

i·

.:/

§ 7. Rolnik, który ukończył 40 lat i nie osiągnął jeszcze
wieku emerytalnego ani nie jest inwalidą ,(art. 3 ust. 2 i 3
ustawy), za przekazane Państwu nieruchomości ma prawo do
miesięcznego ~wiadczenia pieniężnego w wysokości:
1/ 6 renty określonej wart. 5 ust. 1 ustawy, jeżeli w
chwili przekazania nieruchomości osiągnął wiek wynoszący od 40 do 45 lat,
2) l / S renty określonej wart. 5 ust. 1 ustawy, ' jeżelf w '
chwili przekazania nieruchomości osiągnął wiek wyno~zący ponad 45 do 50 lat,
3) 1/4 renty określonej wart. 5 ust. 1 ustawy, jeżeli w
chwili przekazania nieruchomości osiągnął wiek wynoszący ponad 50 lat.

l)

.

\

§ 8. 1. Rolnik, ktÓry ukończył 40 lat i . nie osiągnął ..
jeszcze wieku emerytalnego, ani nie jest inwalidą (art. 3
ust. 2 i 3 u:;tawy), a podjął pracę w państwowym gospodarstwie rolnym, za przekazane Państwu nieiilchomości/"ma prawo do miesięczneGo świadczenia pieniężnego w wysokości:
l) l/S renty określonej wart. 5 ust: 1 ustawy, jeżeli Vi
chwili przekazania nieruchomości ' osiągnął wiek wynoszący od 40 do 45 lat,
2) Y4 renty określonej wart. 5 ust. 1 ustawy, jeżeli w ·chwili przekazania nier~chomości osiągnął wiek wyno- ·
szący ponad 45. do 50 lat,
3) l / S r enty określonej w . art. 5 ust. 1 ustawy, jeżeli w
chwili przekazania nieruchomości osiągnął wiek wynoszący ponad 50 lat.
.

§ 4. 1. Jeżeli wyrażony w hektarach przeliczeniowych
obszar nieruchomości wymienionych wart. 1 ust. 1 ustawy,
po potrąceniu jego części w myśl aft. 8 ust. 1 i 2 ustawy
z tytułu zadłużenia rolnika wobec Państwa i nakładów niezbędnych do przywrócenia żyznóści gruntów, obejmuje poniżej 5 hektarów przeliczeniowych, rolnikowi, który osiągnął
wiek emerytalny lub jest inwalidą (art. 3 ust. 2 i 3 u,stawy),
w zamian za przejętą przez Państwo nieruchomość rolną
przysługuje dożywotnio miesięczna renta pieniężna w wysokości:
.
1) 500 zł - j eżeli obszar przekazanych nieruchomości obejmuje od 2,50 do 3 hektarów przeliczeniowych użytków
rolnych,
2. W rejonach o dużym zapotrzebowaniu pracowników
2) 600 zł - jeżeli obszar przekazanych nieruchomości obej- przez państwowe gosJ;)odarstwa rolne prezydium wojewódzmuje powyżej 3 do 4 hektarów przeliczeniowych użyt- . kiej rady narodowej, mi. wniosek właściwego wojewóctzkil=go
ków rolnych,
zjednoczenia państwowych gospodarstw rolnych, może usta...

, ./

--
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lić dla rolników określanych w ust. 1 pkt 1 i 2 świadczenia
w wysokości l/S renty określonej wart. 5 ust. ,l
ustawy.
3. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Przewodniczą
c;ym Komitetu Pracy i Płac ok'reśli zasady ustalania przez
prezydia wojewódzkich rad narodowych świadczeń, o których mowa w ust. 2.

pieniężne

wania w sprawach świadczeń, środki dowodowe służące do
ustalenia prawa do tych świadczeń oraz zasady ich wypłaty.

§ 9.1. Rolnikowi, który przekaże nieruchomości na
własność Państwa po uzyskaniu prawa do emerytury lub

§ 13. 1. Wysokość comiesięcznych wpłat do Banku Rolnego z tytułu przekazania przez rolnika części nieruchomości
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz łączną ich
wysokość (§ 10) ustala właściwy do spraw rolnych organ
prezydium powiatowej rady narodowej. ' Wpłat tych dokonuje właściwy do spraw rent organ Zakładu Ubezpieczeń
Społ ecznych.
-

renty z tytułu zatrudnienia, dolicza się do podstawy wymiaru
tej emerytury lub renty kwotę wynoszącą:

2. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Fizasady, dokonywania wypłat z sum wpłaca
nych do Banku Rolnego w myśl ust. 1.

nańsów określi

renty określonej w 'a rt. 5 ust. 1 ustawy, jeżeli osiąg
wiek wynoszący ponad 50 lat,
§ 14. Postępowanie w sprawie przejęcia nieruchomości
2) l/S renty określonej wart. 5 ust. 1 ustawy, jeżeli uzyna
własność
Państwa wszczyna się na wniosek rolnika.
skanie prawa do emerytury lub penty z tytułu zatrudnienia nę.stąpiło w czasie zatrudnienia w państwowym '
§ 15. Przy przejęciu nieruchomości na zasadach o'kreślo
gospodarstwie rolnym.
nych w ustawie stosuje się następujący tryb postępowania:
1) właściwy dOt spraw finansowych organ prezydium powia,~. Jeżeli wysokość obliczonej w ten sposób emerytury
towej 'rady narodowej ustala, na wniosek właściwego do
lub renty byłaby niższa niż - wysokość renty obliczonej stospraw rolnych organu tego prezydium, wysokość zadłu
sownie do przepisu art. 5 ustawy, emeryturę lub rentę z t yżeń rolnika wobec Państwa na zasadach określonych w
tvłu zatrudnienia ustala się w wysokości określonej w tym
przepisach o przejmowaniu nieruchomości rolnych na
przepisie.
własność Państwa za zaległe należności,
2)
właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiato§ 10. Łączną sumę comiesięcznych wpłat do Banku Rolwej
rady narodowej:
.
nego przysługującą rolnikowi za - przekazane na własność
a)
oblicza
obszar
użytków rolnych nieruchomości w hekPaństwa niektóre nieruchomości ' w:chodzące w skład gospo~
tarach przeliczeniowych pla ustalenia wysokości renty
darstwa rolnego lub ich części (art. 14 ustawy) ustala się
(a1;.t. 5 ust. 1 ustawy),
w wysokości ich wartości przy zastosowaniu cen określo
b)
ustala obszar użytków rolnych w hektarach przelinych w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomoczeniowych,
którego ' wartość odpowiada wysokości
ści rolnych. Suma ta nie możę jednak ' przekraczać wartości
zadłużenia' podanego przez organ finansowy (art. 8
10 hektaLów przeliczeniowych, ustalonej stosownie do przeust. 1 ustawy),
pisów wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy.
c) ustala ' obszar użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych, którego wartość odpowiada wysokości
-§ 11. L Po śmierci rolnika i jego małżonka przysługuje
nakładów niezbędnych
do przywrócenia , żyzności
ich dzieciom renta rodzinna, świadczenia w naturze określo
przejmowanych· gruntów (art. 8 ust. 2 ustawy),
ne wart. 3 ust. 2 pktJ ustawy i prawo użytkowania budyn- d) wyznacza do użytkowania rolnika działkę oraz lokaL
ków na zasadach określonych wart. 4 ust. 3 pkt ' 1 ustawy,
mieszkalny i pomieszczenia gospodarskie (art. :3 ust. 2
jeżeli dzieci te spełniają warunki określone w przepisach
pkt 2 i 3 oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy),
o powsż"echnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
e) zawiadamia właściciela (współwłaśckieli), a gdy nierodzin.
.
ruchomość objęta jest wspólnością ustawową- oby2. , Za dzieci, w ro.zumieniu rozporządzenia uważa się
dwoje małżonków o .dokonanych ustaleniach określo
dzieci własne, przysposobione oraz dzieci drugiego małżon
nych pod lit. a)-4) oraz o innych danych mających
ka (pasierbów), będące na wyłącznym utrzymaniu rolnika
wpływ na wymiar renty i innych świadczeń pienięż
lub jego małżonka pobierającego rentę.
nych (art. 4 ust. 3 pkt 2, art. 6 i 7 ustawy) ' w celu
złożenia przez nich pisemnego oświadczenia o pod3. Wysokość renty rodzinnej wynosi dla wszystkich
trzymaniu wniosku w sprawie o przekazanie nierudzieci łącznie 60% świadczeń pienię.żnych pobieranych przez
chomości na rzecz Państwa na warunkach wynikają- '
rolnika z tytułu, przekazania nierucholll'ości.
cych z dokonanych ustaleń,
f)
wydaje decyzję o przejęciu nieruchomOści na wła.
§ 12. 1. Koszty świadczeń przysługujących na podstasność Państwa; w której podaje
szczególności oznawie ustawy i nip.iejszego rozporządzenia pokrywa Państwo.
.
,
I
czenie ' nieruchomości, jej obszar, ' imię i nazwisko
2. Prawo do świadczeń pieniężnych i świadczeń w nawłaściciela' (współWłaścicieli) oraz dane określone
turze -z tytułu przekazania wszystkich nieruchomości wcho,
po~ lit. e).
dzących w skład gospodarstwa rolnego '!lstalają oraz świad
§ 16. 1. Przepisy rozporządzenia dotyczące właściciela
czenia pieniężne wypłacają właściwe do spraw rent organy
stosuje się q~powiednio do samoistnego posiadacza określoZakładu Ubezpieczeń Społecznych.
nego wart. 1 ust. 3 ustawy.
-~J
3. Świadczeń w naturze i udzielają zakłady społeczne
_ 2. Przepisy rozporządzenia dotyczące 'prezydiów powiasłużby zdrowia.
towych rad narodowych stosuje śię odpowiednio do prezy·
diów rad nar,odowYC;h miast stanowiących powiaty oraz pre4. Postępowanie w sprawie świadczeń wszczyna właści
zydiów dzielnicowych rad narodowych miast wyłączonycn
wy do spraw rent organ Zakładu Ubezpiecżeń Społecznych
z województw.
na podstawie ostatecznej decyzji o przejęciu nieruchomości,
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a w sprawie renty rodzinnej- na wniosek 'zainteresowanego.
, 5. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumien,iu z Ministrem Rolnictwa określi szczegółowy tryb postępo-

§ 17.

Rozporządzenie

wchodzi w

szenia.
Prezes Rady Ministrów: .[~ Cyrankiewicz

życie

z dniem

ogło-

\

