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Dziennik Ustaw Nr 27 , - 265 Poz. 252, 253 i 254 

, 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 

254 

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: 

'" 

,' . _ .~ 

/ 




