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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ZAGRANJCZNEGO . 

z dnia S ~wietnia 1952 .. r. 

w sprawie czasu przechowywania dokumentów .celnych, rejestrów i k~iąg celnych. 

Na podstawie § 3 . rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 kwietnia 1951 r. .w przedmiocie przekazania 
spraw celnych do zakresu działania Ministra Handlu Za- o 
~ranicznego (Dz. U. R. P. Nr 25', poz. 185) zarządza się, co 
następuj e: 

§ 1. Dokumenty celne, które nie są dowodami kaso
,wymi, rejestry i księgi celne, z wyjątkiem 'wymienionych 

. w-;:§ 2 i 3, podlegają przechowywaniu przez 3 roczne 
okresy kalendarzowe po roku, w· którym zostały sporzą-
dzone (wypełnione). . 

§ 2. Księgi składowe wraz z ich załącznikami, prze
widziane w § 64 ust. 3 załącznika do zarządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie instrukcji 
manipl,l.lacyjnej dla władz 'i urzędów. celnych, dotyczącej 
odprawy celnej (Dz. Urz. M. S. Nr 5; poz. /89), podlegają 
przechowywaniu przez 5 okresów rocznych . . 

§ 3. Dokumenty celne, związane z odprawą ' celną 
przesyłek pocztowych, podlegają przechowywaniu przez 
2 okresy roczne. 

§ 4. Dokumenty celne, rejestry i księgi celne, po
trzebne do prowadzenia spraw b.~dących w toku P0stępO-

wania, podlegają , jako materiał dokumentacyjny, prze·' 
chowywaniu przez okres czasu przewid'dany dla tego ty: 
pu spraw , nie krócej Jednak niż przez okresy przewidzia~ 
ne w §§ 1 - 3. 

§ 5. Uchyla się następujące przepisy: 
a) w zarządzeniu' Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 

1936 r. o prżechowywa;niu akt we władzach i urzę

dach skarbowych (Dz. Urz .. M. S. Nr 21, poz, 651) 
- pkt 21 grupy II oraz pkt 9, 10 i 11 grupy III 
§ 4, 

b) w zarządzeniu Ministra Skarbu z dnia' 31 'stycznia 
1935 r. w sprawie instrukcji manipulacyjnej dla 
władz f urzędów celnych, dotyczącej odprawy cel
nej (Dz. Urz. M. S. Nr 5, poz. 89)' -'- § 99 załączni
ka do wymienionego zarządzenia. 

-. 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia z mocą od dnia 5 kwietnia 1952 r. 

Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede 
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• ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 24 czerwca 1952 r. 

w sprawie należności za dzierżawę nieruchomoś~i wchodzących w skład Państwowego Funduszu Ziemi, 
użytkowanych przez spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". 

Na podstawie ust. 15 uchwały Nr 135, Prezydium 
Rządu z dnia 8 malca 1952 r. w sprawie uzdrowienia 
finansów spółdzielpi zrzeszonych w Centrali Rolniczej 
Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" zarządza się , co na
stępuje: 

1. 

§ 1. 1. Dla użytków rolnych j ednostl<: ą podstawową 

do ustalania czynszu dzierżawnego jest hektar. Wysokość 
czynszu za 1 ha ustala się w granicach od 0,5 do 3. q żyta . 

w zależności od warunków ekonomicznych (pobliże sku
pisk ludzk ich), jakości gleby, rodzaju użytków (łąk-a, rola, 

. pastwisko, nieużytek itp.), warunków klimatycznych i wy
sokości nad poziomem morza (okres wegetacyjI).y, góry 
itp.), kultury rolnej oraz specyficznych przyczyn mogą
cych mieć wpływ na rentowność dzierżawionych grun
tów.. 

2. Od budynków związanych z 'gospodarką rolną nie 
ustala się d6datkowego czynszu, o ile są użytkowane 
wyłącznie do c~lów z nią związanych. 

§ 2. Dla· zakładów i gospodarstw ogrodniczych obo
wiązują stawki przewidziane w instrukcji Ministra Rol
nictwa i Reform Rolnych z dnia 26 czerwca 1945 r. jako 
dolna granica ustalonego czynszu dzierżawnego. <)<:" ;":l j 

§ , 3. Za wody zarybione wysokość stawek czynszn 
dzierż'~wnego ustala się według niżej podanej tabeli od 
1 ha lustra wody w stosunku rocznym: 

S ł ' ofi w zasi1anlJ 
Położenie I wodami przf"płu\UolJI)lmi modami opadowumi 

I) we wsi ~oo kg żlJta 150 kg żyta 
2) wśród pól 150 

" 
100 

" . 3) wśród łąk i pas- .J 

twisk 100 
" 

100 
" 4) w lasach i na tor-

fowiskach 75 .. 75 .. 

I l 5) dla jezior po!ożo- 10 kg ży·ta 

I nlJch na ' własnlJm 
obwodzie f)j.backim 

, 

.§ 4. 1. Od zakładów przemysłu rolnego ustala się 
czynsz dzierżawny oddzielnie za obiekt przemysłowy 

wraz z budynkami przemysłowymi i gospodarczymi, 
~ 'viązanymi z produkcją prżemysłową, i oddzielnie za 

.', 
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użytki rolne (rola, łąki, pastwiska, sady, wody zarybio
ne itp.). 

2. Dla lokali użytkowych, w których znajdują się 

urządzenia techniczne lub które służą jako urządzenia 
pomocnicze przy wykonywaniu produkcj ~ (magazyny su
rowca lub produktu, biura, składy uboczne, warsztaty 
reperacyjne itp.). ustala się czynsz dzierżawny obliczony 
od l m! powierzchni użytkowej w wysokości przewi
dzianej uchwałą Prezydium Rządu z dnia 21 czerwca 

·1950 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe, wynaj
mowane przez jednostki administracji państwcwej oraz 
instytucje i przedsiębiorstwa uspołecznione (Monitor Pol
ski Nr A-77, poz. 889). 

3. Za podstaw q obliczenia czynszu (!;zierżawnego od 
urządzefI technicznych oraz eksploatacji kopalin nie pod
legających przeróbce (np. torfowiska, kamieniolomy, 
piaskownie itp.) przyjmuje się obrót uwidoczniony 
bądż w księgach zakładu, bądź ustalony przez wydział 
finam:owy prezydium powiatowej rady narodowej. Na 
tej podstawie ustala się · roczną wysokość czynszu dzier
żawnego w procentach wartości wyproc.ukowanego pro
duktu brutto z tym, że przy ustalaniu tego procentu nale
ży brać pod uwagę okoliczności warunkujące stopień 

opłacalności produkcji, jak stan urządzeń techn icznych, 
polóżenie zakładu, koszty stałe zależne od ciągłości ruchu 
i wielkości zakładu itp. 

4. Dla zakładów czynnych n ie posiadających urzą~ 
dzeń technicznych bądź o ile urządzenia te stanowią 

niewielki uboczny i pomocniczy składnik głównego za
dania produkcyjnego (samodzielne magazyny, słod(\wnie. 
e lewatory itp.) należy ustalać czynsz dzierżawny jedynie 
od 1 m2 powierzchni użytkowej w trybie u chwały Pre
zydium Rządu z dnia 21 czerwca 1950 r. (ust. 2). 

5. Wymiar czynszu dzierżawnego nie może być n iż

szy od kwoty amortyzacyjnej urządzeń technicznych. 
/" 6. Podstawy wymiaru i wysokości czynszów dzier

żawnych, ustalone dla zakładów przemiałowych tabelą 

Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z d.~ia 10 paż
dziernika 1947 r., powinny być stosowane bez zmian. 

. , Podwórza. tereny skłacT.0we itp., związane z wy
konywaniem produkcji przemysłowej, lokale mieszkdJnp. 
i gospodarcze, związane pośredn i o 1. produkcją zakłdt.łu 

(mieszkani" pracowników, pomieszczenia ich inwenta
rzy, budynki związane z produkcj ą rolną zakładu) OldZ 

nieczynne obiekty przemysłowe uni e ruchomione przez 
spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" lub z nakazu kom
petentnych władz są "lwolnione od opłacania czynszu 
dzierżawnego. Na spółdzielni, użytkuj ącej obiekt zwol-

niony od czynszu lt2.wr;i.awneg0, Cią7.y obowiązel~ dQko
nywania remontów zachowawczych. 

II. 
§ 5. 1. \'Vniosek co do wy~okoś ci czynszu dzier

żawnego (z wyj ątkiem czyn szu od zakładów przemysłu 

rolnego) przedstawia Komisj a 'vi' skiadzie: 
l) przedstawiciela 'wydziału rolnic lwa i l eśnictwapre

zydium terenowo właściwej powia towej [Gody na
rodowej - jako przewodniczącego; 

2) terenowo właściwej gminnej rady narodowej; 
3) zainteresowanej spółd.!:i e l r!i "Samopomoc Chiopska··. 

2. Dla gospodarstw ogrodniczych i obie!([ów prze
mysłowych należy w skład komisji powolać z g~)sem d o
radczym rzeczoznawc·~ . 

3. W skład komisji wnioskujących czynsz di<: za 
kładów przemysłowych wchodzi przedstawiciel wydziału 
rolnictwa i leśnic twa prezydium wojewódzkie j rudy na
rodowej jako przewodniczący (zamiast przeds tawiciela 
powiatowego) . 

§ 6. 1. Szczegółowy protokół w sprawie czynszu 
dzierżawnego sporządza komisja w trzech egzemplarzacll 
(otrzymuj ą: prezydium wojewódzkiej rady naro dowej -
wydział rolnictwa i leśnictwa, prezydium p6Wi ato 1'1 ej ra
dy narodowej - wydział rolnictwa i leśnictwa i sp61-
dzielnia "Samopomoc Chłopska"). 

2. Umowa dzierżawna, spisana przez wydzia! rol
nictwa i leśnictwa na podstawie protokołu komisji, pod
lega zatwierdzeniu przez prezydium powia tov.'ej rady na·· 
rodowej w odniesieniu do gospodarstw rolnych , ogrod
nictwa i wód zarybionych, w odniesieniu zaś do obiektów 
przemysłowych - przez prezydium wojewódzkiej rGdy 
narodowej na podstawie opinii prezydium powiatowej 
rady narodowej. 

3. W razie sprzeciwu zainteresowanej spółdzielni 

"Samopomoc Chłopska" co do proponowanej przez wi,~ k
szość komisji wysokości czynszu dzierżawnego wysokość 

czynszu ustala Ministerstwo Rolnictwa po zapoznanit.: się 
z opinią Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" . 

III. 
§ 7. Czynsz dzierżawny ustalony dla użytków rol

nych, ogrodniczych i rybnych płatny jest w terminie do 
I listopada, dla obiektów zaś przemysłowych - w dwóch 
ratach : do I kwietnia i do 1 listopada każdego roku . 

§ 8. Zarządzenie .... !chodzi w zycie z dniem ogłosze

n ia z moc'ą od dnia 1 styCZDld HJ.:J2 r. 
Minister Rolnictwu: J Dqb-KoCIOł 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO 

z dnia 24 czerwca 1952 r. 

zmieniające zarządzenie o miesięcznych kartucl1 eksllloa ta cyjnych pojazdĆ'w mechallkznych. 

Na podstawie art. 1 i 2 pkt 9 dekretu z dnia 8 stycz
nia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki 
motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. 
Nr 7, poz. 58) oruz na podstawie art. 4 pkt 14 us tawy 
z dnia 26 lutego 195 1 r . o organizacji władz w dziedzinie 
komunikacji (Dz. U. R. P. N r 14, poz. lOS i N r 41, roz. 310) 
zarządza się. co następuje: 

§ I. 1. W instrukcji o miesięcznych kartach eks
ploatacyjnych pojazdów mechi3.nicznych, stanowiącej za
łącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia · 19 
października 1950 r. (Dz. T. i Z. K. Nr 34, poz. 270). wpro
wadza się nas tępujące zmiany: 

l) w § 4 ust. 1 dodaje si..; następujące zdanie: 
"Zaleca się prowadzenie zapisów w miesit;cznych 

kartach eksploutacyjn:'ch przebitko\>:J (nowe r:alda
dy drukó".v miesięcznych k:l[t eksploa tacyjnych oraz 
kart drogowych są przys tosowane do wypelnianiu 
wyników przebitkowo )."; 

2) w § 4 ust. 10 skreśla siC; zdanie druaie; 
3) miesięczne karty eksploata cyjne otrzym'Jją nowe 

brzmienie według wzorów podinych w zQł'lc:znikach 

N r 1 i Nr 2 do niniej?zego Zi1rZildzenia. 
2. Miesięczne kar ty ekspioatacyjne według po

przednich wzorów powinny być uŻTwane do całkowitego 
wyczerpan;a zapasu (nakładu ). 

§ 2. Zarz '1ozcn ie Vle bod:::! ;v życie z dn iem ogło

szenia. 

l\r1 ~n:'ste:- '!':"c.:'1Sp~!'tU Drcgo\'vegi) ! L'J!:licz ~:6f): J. Rustf~ ,:;· kJ 




