
, 

/ 

, 

Dziennik Ustaw Nr 21 262 Poz. -251 1252 . 

251 

USTAWA 

z dnia 26 pażdziernika 197·1 r. 

zmieniająca ustawę o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. 

Art. 1. W art. 3 ustawy z dnia 24 styczn'ia 19m3 r. 
o przymus?wym wyku!,>ie nieruchomości wchodzących w skład 
gospodarstw rolnych (Oz. U. Nr 3" poz. 14) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ~ . 
,,1. Nabywcą nieruchomości z licytacji może' być rolnik 

mający kwali[ikacje do · prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, określone w przepisach prawa cywilnego, 
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jeżeli zapewnia racjonal?e zagospodarowanie naby- ' 
J ych gruntów."; 

2) skreśla się ust. 3; 

3) dotychczasowe ustępy 4 5 otrzymują kolejną numera-
cję 3 i 4. 

Art. 2. 'Ustawa wchOdzi w zycie z dniem ogłoszenia. 
t ' 

Przewodniczący Rady Państwa: J. Cyrankiewicz . 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

o ' ' 

USTAWA 

~ dnia 26 pażdzierriika 1971 r. 

zmieniająca ustawę Kodeks cywilny. 

Art. ' t. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy- . 
wiJny (Dz. U. Nr 16. poz. 93) wprowadża się następujące 
zmiany: 

. I) art. 161 otrzymuje brzmienie: 

" "Art. 161. § 1. Obszar nabytej przez osobę " fizyczną nie
ruchómości .rolnej wraz z obszarem nie-

. ruchomości rolnej. stanowiącej . już wła

sność na'bywcy . lub wraz z obszarem od
powiadającym ..: jego udziałowi wewspół
wła~ności takiej nieruchomości nie może 
przekraczać piętnastu hektarów. a jężeli 

nieruchomość. ze względu na rodzaj 'użyt
ków rolnych, ma charakter gos'podarstwa 
hodowlanego - dwtldziestu helytarów. 
W wypadkach społecznie lub gq'spodar
cza uzasadnionych właściwy , - org'an pań
stwowy może zezwolić na ·podwy±szenie 
wymienionego obszaru. ' 

§ 2. Wnlzię/p~~ekroc:zenia bez zezwolenia 
wła~ci'~ego organu obszaru -wy'mienione
gu"w § 1 nadwyżka może , być przejęta 

na własność Państwa bez odszkodowania 
' w ~tanie wolnym od obciążeń, z' wyjąt
. kiem -ob<;iążeń z tytułu służebnościgrun-

§ 3. 

§ 4. 

towyćh . 

W . razie' , nabycia nieruchomości rolnej 
przez ' jednego małżonka uwzględnia się 
łączny obszar nieruchomości rolnych, sta
nowiących własnóść obojga małżonków 
lub . obszar odpowiadający ich Uli'ziałowi 
we współwłasności; ' 

RozpOI ządżenie Rady. Ministrów określi 
organ pa6.sl'Wowywłaś'ciwy do przejmo-
wania nadwyżki obszaru n~ " łvłasność 
Pańslwa! :t.asady przejmowania i tryb 

2) wart. 163: 

pos'tępowania w tych sprawaćh, jak rów
nież warunki uzasadniające powiększe- ' 

nie obszaru 9osI>odarstw oraz organ pań- . 
stwawy włas,ciwy do wydawania zezwo- ' 
leń."; -j 

a) § l olrzymuj'e brz;n-ienie: 
,,§ 1. Jeżeli wskutek przeniesienia własności nieru- ' 

cho-mości lub jej c~ęści miałby nastąpić podział 
gospodarstwa rolnego, przeniesienie własności 
może nastąpić tylko wtedy: 

l) gdy części utworzone wskutek zbycia nie~ 

ruchomości lub jej części bądż same przez 
się, bądź wraz z nieruchomościami stanowią-

. - ~ cymi ,już własność naby~cy ,lub ' wraz z 
obszarem odpowiadającym jegq udzi~łowi ' 
we współwłasności odpowiadają podstawo-
wej normie obszarowej albo . 

2) gdy nabywana nieruchomość rolna lub . jej 
część bądż sama przez się, bądż wraz z nie- ' 
ruchomościami stanowiącymi już własność ' , 
nabywcy lub wraz z obszarem odpowiada
jącym jego udziałowi we współwłasności 
utlVorzy gosp,odatstwo Jolne zdolne do to
warąwej produkcji rolnej, a nadto: 

a) pozost.ała część nieruchomości ulegającej 

, pod~iaławi 0ldpowiada podstawowej nor
mie obszaro'l'ej . albo ' 

,b) :pozostała . część nieruchomości ulegającej 
podziałowi stanowi tylko siedlisko z 
działką przydomową, albo , . 

c) obszar . nierttchomości rolnej ulegającej 
podiiałowi jest mniejszy. ' od · podstawo- ~).\., 

' ,we~ ·normy obSZarowej, albo 
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d) gospodarstwo rolne zbywcy nierucho
mości wykazuje niski poziom produkcji 
rolnej lub jest zagrożone spadkiem pro
dukcji rolnej.", 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Jeżeli w skład gospodarstwa wchodzą dwie lub 

więcej nieruchomości, podstawowa norma 
obszarowa dotyczy wszystkich tych nieruch 0-

_ mości łącznie."; 

3) ąrt. 165 otrzymuje brzmi enie: 

"Art. 165. Rozporządzenie Rady Ministrów określi poe!
stawową normę obszarową gospodg,rstw ' rol
nych, warunki uznania gospodarstwa rolnego 
za zdolne do towarowej produkcji rolnej, wa
runki uznania gospodar,stwa rolnego za za
grożone spadkiem proc;lukćji rolnej oruz wy
padki, w których zbywca gospodarstwa rol
nego może pozostawić sobie siedlisko z dział
ką przydomową, jak równiez orgąn państwo
wy, którego decyzja o zgodności zamierzone
go przeniesienia własności z obowiązującymi 

,przepisami jest potrzebna do przenięsienia 

własności nieruchomcści."; 

4) w art. 166 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. W razie sprzedaży przez współwłaściciela nieru
chomości rolnej udziału we współwłasności lub 
części tego udziału pozostałym współwłaścicielom 
przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą 

gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Nie do
tyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel 

prowadzący . jednocześnie gospodarstwo rolne 
sprzedaje . swój udział . we· współwłasności wraz 
z ' tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny 
współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby 

gospodarstwo . po sprzedawcy."; 
5) art. 178 uchy la się; 

6) wart. 212 § 3 otrzymuje brzmienie: 
" ,,§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłąty lub spłaty, sąd 

oznaczy termin ' i sposób ich uiszczenia, ' wysokość 
i termin uiszczenia' o'dsetek ; a w razie potrzeby 

(, także sposób ic'h ' 'zabezpieczenia. W razie rozło
żeriia dopłat i spłat mi raty termihy 'ich uiszcze
J1ia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. 

W wypadkach zasługujących na , szczególne 
uwzglę~nienie sąd , na wniosek dłużnika może od
roczyć termin zapłaty rat już wymagalnych."; 

7) art. 216 otrzymuje brzmienie: 

,;Art. 216. § 1. WspółwłaśCi'ciel, któremu ' wskutek znie
sienia wspMwłasności przypada nierucho
mość rolna, obowiązany ' jest do spłat na 
rzecz pozostałych ' wspałwłaścicieli, jeżeli 

w chwili zniesienia współwłasności ci 
współwłaściciele': 

l) pracują w indywidualnym gospodar-
stwie rolnym albo ,' 0 I 

2) są członkami r'olniczej spółdzielni 
produkcy jneJ,do' kfórej wnieśli wkład 
gruntowy, i , pracują w go.spodarstwie 
rolnym tej spółdzielni, albo 

3) bądż są małoletni, bądź też pobierają 
naukę zawodu lub uczęszczają do 
szkół, albo . . '. , 

.4) są t~wale ,' ~ie~~9i.rji do pracy, albo 
5) mają kwalifikację, do prowadzenia go

'spodąi-5twa r()l~~~b i ' oświadczą w są
dziepowlatowym" 'iub w państwowym 

:" • • ' , o •• ; ~ : ' ~:~~ ~. 

biurze notarialnym gotowość podjęcia 
pracy w indywidualnym gospodar
stwie rolnym lub gotowość przystą

pienia do rolniczej spółdzielni produk
cyjnej i podjęcia pracy w gospodar
stwie rolnym tej spółdzielni. 

§ 2. Ograniczeń przewidzianych w § l nie sto
suje się' do spłat na rzecz małżonka w ra
zie zniesie'nia współwłasności nierucho
mości rolnej, która stosownie do przepi
sów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
należy do wspólnego majątku małżonków. 

§ 3. Wypłata spłat współwłaścicielom, o któ
rych mowa w, § 1 pkt 5, ulega za wiesze- . 
niu do czasu podjęcia pracy VI indywidu
alnym gospodarstwie r()lnym lub do czasu -
przystąpienia do roJniC~zej spółdzielni pro
dukcyjnej i podjęcia pracy w gospodar
stwie rolnym tej spółdzielni. Jeżeli pod~ 
jęCie pracy w' indywidualnym gospodar
stwie rolnym lub ' przystąpienie do roJni
czer spółdzieJni _ produkcyjnej i podjęcie 

pracy w gospodarstwie rolnym tej spół-
, dżielni nie nastąpi w ciągu sześciu mie
sięcy od chwili zniesienia współwłasnoś-
ci, prawo do spłaty 'Yygasa. , 

§ 4. Współwłaściciele, którym zostały przy
znane spłaty w związku z ich ' pracą w 
indywidualnym gospodarstwie roJnym, a 
którzy zaprzestali pracować w takim go
spodarstwie, tracą prawo do sp~at jeszcze 
nie uiszczonych, chyba że przystąpili do 
rolniczej spółdzielni produkcyjnej i pra
cują w jej gospodarstwie rolnym albo 
stali się trwale niezdolni do pracy. Tracą ' . 
również prawo do spłat jeszcze nie uisz~ 

czonych członkowie spółdzielni produk
cyjnej, którzy zaprzestali ' pracować w 
gospodarstwie ,rolnym tej spółdzielni, 

chyba . że praći.lją w' indywidualnym go-o 
spodarstwie rolnym I\Jb stali się trwale 
niezdolni do pracy. 

§ 5 . . Oszacowanie nieruchomości rolnej w celu 
ustalenia wartości udziałów współwłaści

cieli przeprov{adza si,ę według przepisów 
dotyczących sprzedaży państwowych nie
ruchomości rol~ych. 

§ 6. Spłaty przypadające współwłaścicielorr 
określonym w § l pkt 1, 2 i 5 mogą by, 
obniżone. Przy określaniu stopnia ich 
obniżenia bierze !iię pod . uwagę: 
1) typ, wielkóść i stan gospodarstwa rol

nego będącego ·przedmiotem znie.sienia 
współwlasn9ści, 

2) sytuację osobistą i majątkową współ
właściciela zobowiązanego do spłat i 
wsp6łw~ściciela u'prawnionego do ich 
otrzymania."; . 

8) art. 218 ' otrzymuje brzmienie: 

"Alt. 218: Rozporządzenie ' Rady Mir'listrów określi wa
runki uznania 'pracy ' w gospodarstwie rolnym 
za wykonywaną niepr~envanie co najmniej od 
roku, zasady i 'tryb st\vierdzania trwalej nic
zdolnosci do pracy; wypadki, w których po
'bieranie na,uki ulwadu ' hlb uczęszczanie do 
sikól ' uprawnia 'do ' otrzyrr18nia spłaty z tytulu 
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zniesienia współwłasności oraz zasady i sposób 
uregulowania , spłat na rzecz współwłaściCieli 
niezdolnych do pracy oraz współwłaścici~!i 
małoletnich albo pobierających naukę zawodu 
lub pczęszczających do szkół, z uvnględnie-

, niem wieku tych współwłaścicieli oraz ich po
trzeb związanych z ~ pobieraniem nauki."; 

9) ,w ait. 599 § 2 otrżymuje brzmienie: 

10) 

11) 

.12) 

,,§ 2. ' Jednakże gdy prawo pierwokupu przysługuje 

Skarbowi Państwa z mocy . ustawy, sprzedaż doko
nana bezwarunkowo, jest -nieważnil. To saIl,lo do
tyczy ,pra\va pierwokupu nieruchomości rolnej, 

, które przysługl!je z mQcyustawy współwłaścicie
lowi lub dzierżawcy."; 

dotychczasowa treść art. 695 otrzymuje oznaczenie § l 
i dodaje się .§ 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. Jeżeli dzierżawa nieruchomości rolnej była zawar

ta na okres dłuższy niż trzy .lata ' lub trwała fak
tycznie przez ' okres co najmniej dziesięciu lat, 
dzierżawcy przysługuje z mocy ustawy prawo 
pierwokupu w razie spqedaży tej nier·uchomości."; 

w art. 1059 § l pkt l otrzymuje br:łinienie: 
,,1) bezpośrednio przed otwarciem spadku pracowały w 

tym · gospodarstwie illbo"; 
w art. 1060 § 2 otrzymuje brzmienie: , 
,,§ 2. W grani<:a::h określonych wart. 931 § 2 wnuki 

spadkodawcy, które bezpośrednio przed otwarciem 
spadku pracowały W należącym do spadku gospo
darstwierolnym i dla których ta praca ' stanowiła 

' główne żródło utrzymania , dziedziczą gospcdar
stwo także w wypadku, ,gdy ich ojciec lub matka 

' pie mógą gospodarstwa dziedziczyć dla braku wa
'runków przewidzianych Vi art. 1059."; 

.13) ' ~, art. . 1062 § 2 i 3 otrzymują br~mienie: 

.14) 

,,§ 2. Ci spośród rodz~ństwa spadkodawcy, którzy bez
pośrednio przed otwarciem sp,adku pracowali w 
należącym do spadku gospodarstwie 'rolnym i dla 
których ta 'praca stanowiła ' główne ' żródło utrzy
mania, dziedziczą góspodarstwo ,' także , w wypadku, 

_ gdy zstępni spadkoda~cy ' nie mogą tego gospo
darstwa dziedziezyć , dla braku warunków przewi
dzianych wart. 1059 lub wart. 1060 § 2. 

§ 3. W granicach określon'ych wart.. 934 dzieci rodzeń
stwa spadkodawcy, które bezpośrednio przed 
otwarciem spadkU' pracowały w należącym do 
spadku gospodarstwie rolnyin i dla których ta pra
ca stanowiła główne źródło utrzymania, d~iedziczą 

gospodarstwo także w wypadku, gdy ich ojciec Jub 
matka nie mOgą ,go'spodarstwa dziedziczyć dla bra
ku warunków przewidzianych ,w art. 1059, lub w 
art. 1062 § 2. Dalsi zstępni rodzeństwa spadkodaw
cynie są powołani z ustawy do dziedziczenia 'go-
spodarstwaTolnego."; . 

w art. 1063 dodaje się § 3 w brzmieniu: 
,,§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy ' osób, dla których praca 

w tym 'gospodarstwie stanowiła główneżródło 
utrzymania, jeżeli wykażą, że mają warunki do 
prowadzenia tego go.spodarstwa przy pomocy mał
żonka lub osób bliskich posiadających kwalifika
cje do prowadzenia gosp.odar~twa rolnego."; 

,15) art. 1064 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 1064. Rozporządzenie Rady Ministrów określi wy

padki. w których pobieranie nal.lki ' zawodu 
lub .uczęszczanie do szkół uprąwnia do dzie- . 
dziczenia gospodarstwa rolnego, zasady i tryb 
stwierdzania trwalej niezdolności' do pracy 
oraz zasady i tryb stwierdzania kwalifikacji 

do prowadzenia ' g9spodarstwa rolnego. Roz
porządzenie Rady Ministrów może rÓwnież 
określić, jakie gospodarstwo uważa się ~a go-
spodarstwo rolne."; .' 

16) art. 1.065 otrzymuje brzmienie: , 
"Art. ' lÓ65.0soba, która nie jest powoiapa . z ustawy do 

" " aziediiczenia 90sIJOdarstwa rolnego,m.'oże na 
podstawie testamentu dzieaziczyć je w ca
łości ' lub cZęści, jeżeli 'w 'chwi1i . o.twarcia 
spadku odpowiada waruhkom określ'Onym \V 
art.· 216 § l ' pkt ·1, 2 lub 5: Jeżeli gospodar-' 
stwo rohie zostało przeznaczone w testamen~ 

. de osobie nie odpowiadającej ' ' tym ' warun
kom, dziedżirzą ' je spadkobiercy ustawowi. 
Do dziedziczenia lestamentówego przez osoby 
prawne stosuje 'się odpowiednio przepisy 

,} 
! art. 160 §, 2."; : 

17) w art. 1067 § 1 otrzym~Jebrzmienie: 
,,§ 1. Do zapisu gospodarstwa rolnego ' lub , jego części 

stosuje się odpowiednio 'przepisy art. 1065 z tym 
zastrzeżeniem, że zapis nie może naruszać przepi
sów, 'któ,re ograniczają podział gospodarstw rol
nych."i 

18) art. 107Q otrzymuje ,brzmienie: ,; 
"Art. 10,70. W razie podziału gospodarstwa rolneg?, któ

re należy do , spadku, stosuje się . odpowiep,nio 
przepisy o podziale nieJuchomości rolnych, 
' przy zniesieniu współwłasności."; 

19) w art. 1071: 
a) w § 2pkt 1 otrzymuje brżmienie: 

,,1) ' bezpośrednio przed działem , spadku: wacQwał w 
tym, gospodarstwie", 

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: " 
,,§ 3. Od kolejności ustalonej Vi § 2 sąd może odst.ą

pić, jeżeli przemawia za, tym interes społecznóc 
gospodarczy.", : , , , 

c) dotychczasowy§ 3 otrzymuje oznaczenie § 4; 
20) ' art. 1074 otrzymuje brzmienie: . 

"Art. 1074. Stwierdzenia nabycia spadku oraz działu 
spadku może żąd!ać , także organ państwówy 
oznaczony VI ' r~zporządzeniu Rady Mini
strów." ; 

21) art. 1075 otrzymuje brzmienie: 
"Art, 1075. Spadkobiercy, którzy przy dziale spadku nie 

otrzymali gospodarstwa rolneg.o lub jego częś
ści, otrzymują spłaty, jeżeli odpowiadają Wd

runkom określonym wart. 216 § 1, przy od
powiednim zastosowaniu przepisóW § 3, 4 i 6 
tego artykułu . "; 

22) art. 1076 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 107Q. Rozporządzenie Rady Ministrów określi zasa

dy i sposób uregulowania ' spłat na rzecz' 
spadkobierców trwale niezdolnych do pracy 
albo małoletnich bądź pobierających . naukę 
zawodu lub uczęszczających do , szkół z 
liwzględnieniem wieku tych spadkobierców 
or~z ich potrzeb związanych z utrzymanIem 
lub z pobieraniem nauki."; , 

, . 
23) art. 1077 uchyla się; '1 

24) w art. 1085 § l ,otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Spadkobierca, który w wyniku działu spadku 

otrzymał gospodarstwo rolne 'lub jego ' część, nie 
może przed , upływem ~at pięciu od daty działu 
zbyć w całości lub wf części nieruchomości' rol
ny<;h wchodzących vi . skład tego , gospodarstwa. 
W- wypadkach gospodarczo uzasadnionych organ 
państwowy oznacZony w rozporządzeniu Rady Mi-
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, riistrów może zezwolić ' na zbycie nieruchomości 

prż~d upływem fego terminu." 
, . 

Art. 2.§L Do dźied ziczen i a gospodarstwa rolnego na
leżącegó do spadku otv/artegoprzed dniem wejścia wżycię 

, \ 
niniejszej ustawy stosuje się przepiśy Kodeksu cywilnego w 
brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba Że "przed ty m dniem 
nastąpif'jl1Ż dział spadku. ~ . 

',.;. .' 

§ 2. '" Jeżeli wydane przed" dn.iemwejścia w . ż ycie ni-
o niejszej .us tawy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spad~ 

ku w , części , dotyczącej dziedziczenia gospodarstwa rolnego 
pozosJaje ,w sprzeczncści z przepisami , Kodeksu cywilnego w 
brzmieniu nadanym nini,ejszą , usła..yą, postanowienie to ulega 
na wniosek osoby za,interesowanej odpo:-viedniej zmianie. 

§ 3. Jeżeli, dział spadku' następuje , po wejściu w życie ' 
niąiejszej usta,wy, stosuje się przepiS'y Kodeksu cywilnego 
w brzmienill nada,nym tą ustawą. ' 

§ 4. Jeżeli przed wejściem w życie ' niniejszej ustawy 
zostałyustalo"ne dopłaty lub splatyw związku ze' zniesieniem 
współwłasności, , sąd na wniosek osoby za interesowanej może 
dokonać ich obniżenia stosując' odpowiednio przepisy art. 216 
§ 6 Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą· 

Art. 3. Ustawa wchodzi w źycie z dniem ogłoszenia. , , ' 

Przewodniczący Rady Państwa: J. Cyrankiewicz 
Sekreti.lrz ' Rady, Państwa: L. StClsiuk . 
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UST A WA 

::;1.-.; 

z dnia 26 października 1971 r. 

o zniesieńtu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków t zwierząt rzeźnych. 

Art. ' t. Z 'dniem stycznia ' 1972 ' r. znosi się obowiązek 
. dostawy zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych z gospodarstw 

wInych. 
Art. 2. 1. Gcispodars twa rolne, k,tóre do dnia 3l grudnia 

1971 r. nie wykonają obo~iązkowych dostaw zbóż i ziemnia-
-ków z roku gospodarczego 1971/72 i lat ubi egłych lub obo
wiązkowych dos taW zwierząt rzeźnych z roku 1971 i lat ubie
głych, zóbowiązane są uiśdć w zamian , tych dostaw równo-
waznik pieniężny'. " ' 

2. 'Przepis ust. 1 nie dotyczy państwowych gospodarstw 
rolnych, podlegiych lub nadzorowanych przez Ministra Rol
nictwa oraz podległych inn ym ministrom (kierownikom urzę-
dówcentralnych). , ' 

Art. 3. 1. Przy ustalaniu i pobieraniu równoważnika 
'pieniężnego stosowane będą odpowiednio przepisy o zobo
wiązanrach podatkowych. 

2. Nie uiszczony w terminie równoważnik pienięźny 

podlega ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w 
administracji. . ' 

Art. 4. 1. Rada Ministrów ustali w drodze rozporządze
nia wysokość stawek równowaźnika pieniężnego w zamian 
nie wykonanych obowjązkowych dostaw, o których 'mowa w 
art. 2 ust. 1. ' 

2. , Ministrowie Finansów oraz Przemysłu Spożywcz.ego 

i Skupu, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, określą w 
drodze r.ozporządzenid: 

l) tryb uslaJania i poboru równowiłżnika pieniężnego oraz 
terminy zapłaty, . 

2) właściwośćorgan6w do wydawania decyzji w sprawie 
ulg w spłacie oraz umdrzania równoważnika pieniężnego. 

3. Minister Finansów określi udział budżetów gromadz
kich (miejskith., osiedlowych) rad narodowych,. fundusżu gro
ma(lzkiego i Funduszu Rozwoju Rolnictwa we wpływach rów
noważnika pienięznego. 

/ 

Art. 5. Z dniem 31 gru~nia 1971 r. tracą moc: 
l) ustawa z dnia 10 lipca 1952 'r. o obowiązkowych dosta

wach zbóż (Dz. U. z 1$61 r. Nr 35, poz. 182), 

2) dekret z dnia 28 sierpnia 1952r. o obowiązkowych do
stawach ziemniaków (Dz. U. z 1961. r. Nr 35, poz. 183), ' 

3) dekrei z dnia l grudnia 1953 r. o obowiązkowych dosta
wach zwien:ąt rzeźnych (Dz.U. z 1953 r. Ni" 50, poz. 244 
i z 1957 r. Nr 38, poz. 163). , . 

4) ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o realrzacji zaległości 
w obowiązkowych dos tawach zbóż, ziemniaków i ' zwie
rzątrzeżnych (Dz.U . Nr 62, poz. 337). :"', 

Art. 6. Ustawa wchodzi w ,życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Pmlstwa; J'- Cyrankiewicz
Sekretarz Rady Państwa: L. Stusiak 
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USTAWA 

~ ,dnia 26 października 1971 r . 

. o podatku gruntowym. 

, , 

W celu dostosowania świ ędczęń podatkowych gQSPO-
darstw rolnych do zadań zwiększenia tempa wzrostu produk
cji- rolni'j, niezbędnego dld lepszego za'spokojenia potrzeb 
ludności - stanowi się, co następuje: 

Art. J. 1. Podatkowi gruntowemu podlegają gospodar
stwa rolne. 

2. Za gospodarstwo rolne uważa się ogólny obszar grun
tów, które stanowią własność lub są w samoistnym. posia
daniu: 

'" 

,' . _ .~ 

/ 




