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UCHWAŁA RADY PAŃSTWA 

z dnia 11 marca 1955 r. 

w sprawie trybu od~ołania l wyboru radnych gromadzkich rad narodowY,ch. 

Na podstawie art. 9 U5t. 4 ustawy z dp.ia 25 września 
' 1954 r. o reformie pqdziału administracyjnego wsi i po
wołaniu gromadzkich rad narDdDwych (Dz. U. Nr 43, 
poz. 191) Rada Państwa ustala następujący tryb odwoła
nia i WybDru radnych gromadzkich rad narodowych: 

§ 3. t. OdwDłanie i wybór radnegO' odbywa się na 
zebraniach wiejskich przeprDwadzanych w PD,szczegól
nych wsiach na terenie całej gromady. 

2. Zebranie zWDłuje i przewbdniczy na nim przed
slawiciel' gromadzkiej rady narodDwej. Po zaznajomie
niu uczestników zebrania z zasadami odwołania i wybo-

§ 1. 1. Z wniDskiem D odwołanie , radnegO' przez ru radnegO' przedstawiciel gromadzkiego kDmitetu Frontu 
wyborców może wystąpić organizaćja. która zgłDsiła jegO' 'NarDdDwego lub gromadzkiej rady narodowej wyjaśnia 
kandydaturę (grDmadzki kDmitet Frontu Narodowego). ' ,Dbecnym przyczyny. dla który<:h zgłoszony zos.tał wnio
Wniosek powinien być uzasadniDny i zarazem wskazywac sek D odwDłanie radnegO'. Następnie przedstawiciel grD
kandydata proponDwanegO' na miejsce odwDłanego rad- madzkiego komitetu Frontu NarDdDwegozgłasza kandy
nego: ' Z wnioskiem o Ddwolanie, radnego może- również daturę nowego.. radnegO' i ją uzasadnia. Wyborcy wypo
wystąpić gromadzka rada narD,daVla ,z własnej inicjaty~y. wiadają się w tych .sprawach,~rzy, czym również mogą 

2. , Wnioski o odwołanie ' radnego ~ wybi>r nowegO' , zgłaszać inne kandydatury 'na miejsce odwolanego rad
radnego przesył'a się do komisji powiatowej rady naro- ' nego. 
dowej do spraw odwołania i wyboru radnych gromadz-
kichrad naro·dowych. , ' " '§ 4. Po d)"S'kusji i ustaleniu kandydatur przeprowa

" dza się głosowanie najpierw nad wnio~_kiem o odwołani!! 
§ 2. t. Powiatowe rady narDdowe powołują stałe radnego, a następni e nad kandydaturami zgłoszDnymi na 

komisje do spraw odwołania i wyboru radnych gromadz- miejsce odwDłanego radnego. Kandydątury ,poddaje się 
kich rad narodowych w składzie: przewodnia:ący, zastęp- podgłDlSowanie według kolejności zgłoszeń. 
ca przewodniczącego, sekretarz i dwóCh członków komi- § 5. , l. Głosowanie odbywa się jawnie przez, pod-
sji, powołanych śpośród rad.Ij,yc~ powiatowej rady na- niesienie ręki. Głos-y Dblicza przewodIiiczący Dbrad. 
rodowej. , ' 2. W głosowaniu biorą udział tylko te OSDby, które 

,2. Komisja :sprawuje nadzó,r nad 'przeprowadząniem mają prawo wybierania ,do 'rad narodowych. 
odwołania i wyboru radnych. W porozumieniu z , gro- , , § 6. Protokoły z przebiegu zebrań wiejskich prze
madikinii radami narodowymi komisja 'us'tala terminy syłasię do komisji powiatowej rady narodowęj do spraw 
zebrań wiejskich, czuwa nad ich przebiegiem Draz ustala odwołania i wyboru radnych gromadzkich rad narodD- , 
wyniki gł06Dwania~ ' wych. 
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Menaor PoLski Nr 25 

§ 1. 1. Na podstawie 'danych ze wszystkich zebrań 
wiejskiCh komisja us'tala wyniki głosowania' z te1:ElnU ca-
łej gromady wedługńastęrlUjących zasad; . 

al Vf gklsowaniu nad odwołani,em i wyborem nidne
go powinna brać udział cO najmn.iej połowa osób 

\ uprawnionych do wybierania dorad narodowych, 
zamieszkałych na terenie całej gromady, 

~l odwołanie następuje bezwzględną więk.szością 
głosów (więcej niż połow~ głosów osÓb biorących 
u'dział w głosowaniu), . 

c) wybrany jest kandydat, na którego oddano naj
więcej głosów. Powinien on jednak ' uzyskać co 
najmniej połowę głosów osóQ biorących udział W 
głosowaniu. . 

2. O wynikachgło,sowania komisja powiatowej ra
dy .:narodowej powiadamia gromad:mcą radę narodową, 

. która informuje o tym ludność gromady. 

§ 8. t.W razIe ustaleilia,że w gromadzie wzięła 
udział w zebraniach wiejskich mniej niż połowa. wybor
ców zamieszkałych ).v gromadzie, komisja P9wiatoweJ 
rady narodowej ustala w porozumieniu z gromadzką radą 
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narodową terminy I ponownych. zebrań wiejskich w tych 
WISiach" w którycH udział wyborców w pierwSlYJll ~bra-
niu był niedostateczny. , " > ': .',~ ' . . ,,: .;J';--

2. . W razie stwierdzen.ia,ze wyb~rcy wypowiedzieli 
się za odwołaniem radnego, afe :żadna ze zgłoszonych na 
jego miejsce kandydatur nieuzysikała wymagan.ej więk
szościgłosów - komisja powiatowej rady narodowej 
powiadamia o tym gromadzki komitet Frontu Narodowe-

· go c-elem zgłoszenia kandydatury ,na radneg9, po czym 
w' porozumieniu z gromadzką' radą narodową ustala ter
miny ponownych zebrań wiejSlkich w całej gromadzie 
dla wyboru nowego radnego. I 

3. Ponowne zebrania wieJskie powinny 'się odbyć 
w ciągu 1 miesiąca od daty ustalenia wyników pierw- . 
szych zebrań wiejskich (uSt. 1 i 2). I r ' 

§ 9. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio w 
" przypadku wygaśnięcia mandatu radliego gromadzkiej 
; rady · narodowej -na skutek śmierci, zf4ęczełlia . się mlm-

datu lub utraty prawa' wybieralności. . .. " " . . . 

Przewodniczący Rady Państwa:" A. :?awadzkl, 
Sekretarz Ra'dy Państwa~ M. Rybił:ki . 
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UCHW AtA NI 35 RADY MINISTRÓW 

% dnia 15 stycznia 1955 r. 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę niektórych gruntów stanoWiąCYCh własność Państwa 
lub mienie opuszczone. 

§ 1. 1. Grunty objęte uchwałą zwane są w dalszym 
ciągu "terenami". . . 

2, Uchwała normuje wysokość stawek czynszu za 
dzierżawę terenów stanowiących własność PańJstwa lub 
mienie opuszczone, z wyjątkiem: 

al gruntów ' stanowiących gospodarstwa rolne w r~
zumieniu dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o po
datku gruntowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 38, poz. 283, 
z 1952 r. Nr 32, poz. 215 i z 1954 r. Nr 32, poz. 128); 

b} gruntów wchodzących w skład państwowego go
spodar.stwa, leśnego w rozumieniu ustawy z dnia 
20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie 
leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494 ( z 1950 r. 
~r 49, poz. 448); 

e) gruntów dzierżawionych przez . wojsko oraz jed
nostki służby bezpieczeństwa publicznego; 

ci) ' gruntów odstępowanych w tryb~ dzierżawy na 
podstawiedeRretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o od
stępowaniu przez Państwo nieruchomego mienia 
nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na . cele 
budownictwa indywidualnych domów jednoro-

. dzinnych (Dz, U. Nr 49, poz. 326). 

Uchwała dotyczy jednak gruntów określonych pod lit. a) 
i b), o ile znajdują się one w granicach admini:stracyjnych 
miast. 

3. Przepisy uchwały ' stosuje się również do terenów 
nie- stanowiących własności Państwa i nie będących mie
niem opuszczonym, gdy tereny te znajdują się w zarzą-
dzie . Pań,stwa. . 

§ 2. Nie pobiera się czynszu za tereny: 
a) znajdujące się pod dzierżawionym lub wynajmo

wanym budynkiem. 
.~J ńie przekraczające 500 m!, a stanowiące z dzier

iawionym lub wynajmowanymbudy~iem ca-

łość gośpoda1'czą (np. podwórza, dziedzińce przy- . 
domowe, ogródki kwiatowe itp.) . 

§ 3. 1. Pod-stawą do obliczenia czynszu jest stawka 
miesięczna lub roczna, określona w jednej z tabel, sta
nowiących' załą~zniki nr l, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

2. Jeżeli dzierżawcą jest osoba fizyczna albo jed- --
nostka gospodarki nie uspOłecznionej, stawki ' czynszu 
przewidziane w tabelach nr 1, 3 i 4 mogą być podwyższo-
ne w granicach do IW/o. . . 

3. Przy stawkach ustalonych od m2 rozpoczęty mi 
uważa się za cały. ' 

§ 4. 1.' Powierzchnię teTenu określa się na podsta
wie danych kata-stralnych (hipotecznych), a w razie ich 
braku lU,b nieścisłości --'-na · podstawie ~pomiarów; O ter
minie przeprowadzenia · pomiaru naJeży , powiadomiĆ 
dzierżawcę. 

2. Obowiązany do uiJSzczania czynszu ma prawo być 
obecny przy czynnościaćh pomiarowych. Z czynności po
miarowych należy sporządzić protokół. Protokół podpf
!ruje- dzieriawca, jeżeli bierJe udział Vi czynnościach po
miarowych, oraz zarządca terenu lub osoba przez niego 
upoważniona. Dzierżawca ma prawo zgłaszać do proto
kołu uwagi i zastrzeżenia. 

§ 5. Uprawniony do· pobierania czynszu może nie
zależnie od czynszu pobierać opłaty tytułem zwrotu rze
czywistych kosztów usług świadczonych przy użyciu 

· własnych UIządzeń technicznych, jak: oświetlenie, woda 
itp. Wysokość tych Opłat bądź sposób ich obliczenia po
winny być ustalone w umowie dzierżawnej. 

§ 6. 1. , . Załączone do niniejomzej uchwały . tabele 
· określają w zależ~ości od wielkości' miejscowości oraz 

od . strefy, w · której dana nieruc;h,QWośĆ ,s,ię. ~na~d~,~_~~w
ki czynszu za 1 m2 powierzchni w stosunku mlesięcznY& 
bądż rocznym dla następujących kategorii, terenów: 

1) tabela nr 1 - dla terenów użytkowanych . na cele 
priemysłowe i lftmdlowe, " 
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