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DECYZJA , MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 10 lipca 1952 r. 

w sprawie uznania Pocztowej Kasy Oszczędności w likwidacji za zlikwidowaną. 

Na podstawie zatwierdzonego przez Naczelnego li
kwidatora sprawozdania likwidacyjnego z likwidacji 
Pocztowej Ka.sy Oszczędności zgodnie z art. 35 ust. 3 de
kretu z dni a 25 października 1948 r. o zasad.ach i trybie 
likwida~ji niektórych przed~;i.ębiorstw bankowych (Dz. U. 

z 1948 r. Nr 52, poz. 410 oraz z 195 1 r . Nr 31, poz. 240) 
uznaję Pocztową Kasę Oszczędnośc i w likwidacji zu' zlin 
kwidowar.ą . 

Minister Finansów: K. Dqbrowski 
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ORZECZEN.IE Nr 35 MINISTRA LEŚNICTWA 

'z dnia 31 maja 1952 r. 

o przejęciu przedsiębiorstw na. własność Pa.ństwa.. 

Na podstawie art 3 ust. 1 lit. b) i ust. 5, art. 6 ust. 1 usta
wy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęc1u na własność Pa11-
siwa podstawowych gałęzi gospodarki narodcwej (Dz. U. 
Nr 3, 't>oz. 17 wraz z późniejszymi zmianami) oraz § 65 
ust. l i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycz
nia1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmo
waniu przE'dsiębiorstw l).a własność Państwa (Dz. U. Nr 16, 
poz. 62 wraz z późniejszymi zmianam i) 

orzeka się: 

n3 własność Pilcństwa zostają przejęte z dn i-em ogłoszenia 
n ;n iejszego orzeczenia pi'zedslębLorstwa 4 ;firm, wymięnio
nych w zalączrtiku. Przedsiębiorstwa te zam ieszczone zosta
IV \V wykazach -przedsiębiorstw ogłoszonych we właściwych 
(~z i ennikach ,vojewódzkich na podstawie zarządzenia Prze
-" odn:czącego Głównej Komisji do Spraw Upańshvowien'ia 
?rzeds:f~biorstw w Warszawie albo przewodniczącego . wia
sc-iwej wojewódzkiej komisji do spraw upaństwowienia 
przed,ięb:orstw i co do przedsiębiorstw, wymienionych w 
zalącz.niku pod lp. 3 i 4, po przeprowadzeriiu postępowania , 
określonego w powołanym rozporządzeniu Rady ' Mini
strów z dnia 30 stycznia 1947 r., zapadły prawomocne po-

stanowienia Głównej. Komisji o przedstawieniu wniosków 
, o wydanie orzeczenia o przejęciu tych przedsic;biorstw na 
własność PailStwa. Co do przedsiębiorstw, w'ymienionych 

- w załączniku pod lp. l i 2, ni,e zg!oszon o w tei'minie praw 
l u b zarZlltów, określ{)nych w § 28 powołat1ego rozporządze
nia R ady Ministrów z dnia 30 styczn ia }047 1'. 

Przedsięb:orstwa finn w ymienlonycb \v załączniku pod
legają przejęciu n a własność Państwa za odszkodowaniem 
w calości, wraz z nieruchomym i ruchorriym majątkiem 
i wszelkimi prawami, wolne od obciąźeiI i zobowiaza iI z wy
jątkiem zobowiązań o cha r akterze publiczn'J- prawnym, zo
bowiązańna rzecz połskich osó~ prawnych prawa publ-icz- , 
n ego, zobowiązań na rzecz osób prawnych, stanowiących 
własność polskich osób prawnych prawa publicznego, słu
żebności gruntowych Oraz zohowiązań maj ących swe źród- ' 
ło w s tosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czy- 
ny niedo.zwolon e, 

Nie mają znaczenia prawnego -niedokładności w okre
śleniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, .ieżeli z orze- -
czenia wyn.iri:a, o jakle przedsięb iorstwa chodzi. 

Orzeczenie to jest .ostateczne ipra\vomocne. 

Minister Leśnictwa : w z. T. R ykoW3ki 

Załącznik do orzeczenia Nr 35 Mi
nistra Le~nictwa z dnia 31 maja 
1952 r. (poz. 1005). 

Lp. Data i Nr postanowienia 
Głównej Komisji 

Nazwa i siedziba 
przedsiębiorstwa 

Przedmiot przedsiębiorstwa 

3 8.IV 1952 r. 1. A. 10/52 

4 8.IV 1952 r. r. A. 111/51 

Ta'iak, Karol MarondeI - Labędy, 
pow. gliwicki. 

Tartak, Zymetkowa Maria i Kotas 
Jadwiga - Wodzisł.aw,poW. rybnic
ki. ul. ChrObrego 27. 

Tartak "Karolinów" - Tomaszów 
Mazowiecki, ul. Warszawska 117. 

Tartak "Ruda KozielSka" - Ruda 
Kozielska, pow. raciborski. 

Przecieranie drew.- a 

_ Wymienione przedsiębiorstwa zamieszczane zostaly w 
wykazach przedsiębiorstw, ogłoszonych: 

lp. 3 - w Łódzkim Dz. Woj. z 1946 r. Nr 19, poz. 
142, wykaz 5, lp. 3, 

lp. 1, 2 - w Dz. Urz. WRN w Katowicach z 1952 r. lp. 4 - w Sląsko-Dąbrowskim Dz. Woj. z 1917 F. 
Nr 3, poz. 19, wykaz 56, lp. l i 2, Nr 2, poz. 15, wykaz 11, lp. 49 .. 




