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3) w przepisa.th o dostawie i użytkowaniu energii elektrycz
n~J,stan<?-Wiącyeh ~łlłczn~~r. 3: . 
a)§ i otrzymuJe 'brzmienie: 

" I 

,,§ 1. 1. Pobierać energię elektryczną wolno tylko na 
podstdwie i w granicach umowy zawartej 
z Zakładem Zbytu Energii i tylko do celów 

i ' ; 

określonych . w umowie oraz stosownie do po
stanowień zawartych w niniejszych przepi
sach. 

2. W imieniu Zakladu Zbytu Energii wykonuje 
umowę Za.kład Energetyczny, zwany dalej 
ZE· .. ·· " ' . , 

b) użyte w §§ 15, 21, 29, :tS i 36 w różnych przypad
kach i liczbie wyrazy "zakład sieci elektrycznych"' 
oraz użyty w ,§§ 3, 9, 11, 16, 18 -- 21, 23, 25, 26, 31, 
33, 34, 37-'39,43, 404,49, 50, 54, 56 i 57 ,<jkrót "ZZE" 
zastępuje się skrótem "ZE", 

, 4) w przepisach o dostawie i użytkowaniu energii elek
", trycznej, stanowiących załącznik nr 4: 

a) § 1 otrzymuj-e brzmienie: 

, ;~1. 'T PoBiera<. energIę e1ekrifćiną Wólilo' WIko' na 
ponstawie i w' graniC'l!ch umowy zawartej 
z Zakładem Zbytu Energii i tyłko do ceJów 
określonych 'w umowie Ol'l!Z 'stoso'Wnfe do 
zasad zawartych w niniejszych przepisach. 

2. W imieniu Zakładu Zbytu Energii wykońu- , 
je umowę Zakład Energetyczny, zwany da- , i 

lej "ZE ..... , 

b) użyte w , § 9 ust. 3, 5 i 6 , w różnych przypadkach 
i liczb:e wyrazy "zakład sieci.. elektr:ycznyćh" ' oraz 
użyty w M 3, 04, 7, 8, ·9 ust. 1 i 't,H 10, 12, 13, 
18, 21~25, 33, 34, 36-'40, >42 i43 skrót "ZZE" zastę

puje się skrótem "ZE'. 

.§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogł'oszenia 
z mocą od dnia 1 kwietnia 1958 r. 

Minister Górnictwa i Energetyki: wz E. Zadrzyński 
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ZA:RZĄ»ZEiWIE MłNIS-T>łlA GÓRNICTWA I cENERGETWI 

z dnia 3 kwietnia 1958 r. 

w sprawie zniesienia bonów towarowych w obrocie produktami naftowymi. 

W wykonaniu § 11 uchwały nr 87 Rady Ministrów z dnia 
31 marca 1958 r. w sprawie ujednolicenia cen produktów 
naftowych :łarządza się, co ~astępuje: . ' 

§ 1. Znosi się bony towarowe w obrocie produktami 
naftowymi. 

§ 2. 1. Sprzedaż detaliczna produktów naftowych w sta
cjach benzynowych przedsiębiorstw obrotu produktami nafto
wymi "CPN" odbywać się będzie wyłącznie za gotówkę. 

2. Sfacje benzynowe "CPN" obowiązane są na sprzedaną 
ilość produktów naftowych wystawiać odbiorcy rachunki z po
daniem pobranej należności. 

§3. 1. W terminie do dnia 31 grudnia 1958 r. wojewildz
kie przedsiębiorstwa obrotu produktami naftowymi "CPN" 
odkupywać będą od uprawnionych posiadaczy zakupione 
przez nich z ważnością na rok 1958 bony towarowe nie zre
alizowane do dnia 13 kwietnia 1958 r. 

2. Zwrot należności za wycofane z obiegu bony towaro- ' 
we następowac będzie po cenach nominalnych, po 'jakich zo
stały zakupione. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 
1958 r. 

Minister Górnictwa Energetyki: w z. L. Salomon 

. 143 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 5 kwietnia 1958 r. 

w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych; , 

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. 
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz upo
rządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadze-

niem reformy rolnej i osadni ctwa rolnego (Dz. U. Nr 17, 
poz. 71). zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się podstawową cenę sprzedażną ha 
gruntów państwowych w następującej wysokości: 

I. , Grunty orne. 

I I 
I 

I , Cena w ąl s iąca ch złot!lch za I ha UJ klasach: 
Okręg Strefy 

I I II I lIla I IIIb I IVa I IVb I V I VI 

Miejska 36 33 21 - 19 18 17 II 8,5 
I Podmiejska 33 30 19 17 16 15 10 7,5 

Wiejska 31 27 15 14 13 12 7 5,0 ' , 

Wiejska oddalana 28 25 13 
, 

12 II 10 6 4,5 

Miejska 34 31 19 17 16 15 10 8,0 

II 
Podmiejska 31 27 17 16 15 14 9 6,5 
Wiejska 28 25 13 12 12 lO 6 4,5 
Wiejska oddalana 26 23 12 11 10 9 5 4,0 

Miejska 31 28 17 16 15 14 9 7,0 
,Podmiejska 28 26 16 ' 15 13 1'2 " 8 " 16,0 

III ' Wiejska 26 23 12 II 10 9 5,5 4,0 
Wiejska oddalona 23 I 21 11 10 9 9 .5 4,0 
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.11. Użytki zielone. 

.. . , I 
l S t refy t '. Okręg 

. I 
, . . --

Miejska 36 
l Podmiejska 33 

Wiejs:k.a 31 
Wiejska oddalona aa 
Miejska 34 

n Podmiejska .~..; 'B'1 
WieJska 28 
Wiep;kaaddalona , :u; 

: Miejska :n 
Podn):iejska 2'8 

Ul : Wiejska %6 ' 
Wiejska oddalona 23 

2, Cenę spn.edażną 1 ha gruntów państwowych w woje
wództwie gdańskim w powiatach: elbląskim, kwidzy.ńskim, 
lębOrskim, malborskim, sztumskim, nowodworsko-gdańskim, 
w wl!l'jeowMztwie olsztyńskim z wyjątkiem powławw: dział

&wskieg0 i now,(l)miej:śkiego, w -wO'j:ewództ'\Vile kosza1iń'S'kim, 

szczecińskim, zielonogórskim, w województw'iie biaŁoS'~l!Jckim 

w powiatach: oleckim, gołdapskim, ełckim, w wojewcfxlztwie 
wrocławskim oraz w województwie rzeszowskim w powia- , 
tach : ustrzyckim z wyjątktem ffi'hlsta Ust rzyki, w powiecie 
leskim z wyjątkiem miasta Lesko i gromad: Ol-szanica, Uher
ce Mineralne, Łnkawica, Ta'Inawa GÓTna, Hoczew, w powi'e
de sanockim w gromadach: Odrzechowa, Posada Górna, Jaś
liska, Wisłok W ielki, Buk,owsko, Szczawne, Komaińcza, Mrzy
głód, Tyrawa Wołoska; Mokre, Sieniawa, w powi'ecie kroś

nieńskim. w gromadach: Tylawa, Trzdana, Polany i we wsi 
Hyrowo gromady lwIa, w p'owiecie jasielskim w g.rom,adzie 
Krempna, w powiecie gorlickim w gromadach: Gładyszów, 

Uście Gorlickie, Wysowa, Ropica Górna, Snietnica, w powie
cie przemyskim w gromadach: Bircza, Kuźmina, Leszczawa Dol
na, Lipa, Nowosiółki DydYllskie, Piątkowa, Sufczyna i we wsi 
Krzeczkowa gromady Olszany - ustala się w wysokości 60010 
ceny określonej w ust. 1. 

3. Cenę sprzedaźną 1 ha gruntów państwowych pod la
sami ustala się w wysokości 50% ceny gruntów określonej 

w ust. 1 i 2. 
§ 2, Rodzaj użytku rolnego i klasę gruntów us-ta-la się 

w myśl przepi.sów rozporządzenia Rady Mi·nistrów z dnia 
4' czerwca 1956 r. w sprawie klasyfiikacji gruntów (Dz, U. 
z 1956 r. Nr 19, poz. 97 i z 1957 r. Nr 5, poz , 21), strefę eko
nomiczną - w myśl przepisów rozporządzen ia Mini stra Rol
n ictwa z dnh, 30 czerwca 1951 r. w sprawie zasad i trybu 
zaliczan ia grom ad do stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 38, 
poz. 294). a okręg gospodarczy -- w myśl przepisów rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w spra:
wile zaliczenia poszGególnych powiatów do jednego z okrę
'g6w g.ospoda rczych, ustalenia norm pneciętnego przychodu 
szac!lwkowego z · hektara gruntów oraz stawek podatku grun
towego dJa celów wymia,ru podatku gruntowego za rok 1955 
(Dz. U. z 1955 r . . Nr 23, poz. 144, z 1956 r. Nr 14" poz. 72 
i z 1957 r. Nr 32, poz. 141). , . 

§ 3. Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodo
wych . do zmniejszenia lub zwiększenia w · drodze uchwaly 
cen określonych w § 1 "VI granicach do 20010 na wniosek wo
jewódzkiego oddziału Banku Rolnego. Uchwałę prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej ogłasza się w dzienniku urzę

,dowym wojewódzkiej rady narodowej . 

§ 4. W razie gdy celiy określone w§ 1 od'bregaj'ą więcej 
Jl>~Ż o 20% od miejscowych cen, org-an administracJi ' rolnej 

' p rezydiU'm wojewódzkiej rady narodowej zobowiązany jest 

Cena ID tysiącach . zł za lha.1lJ klasach: 

I II I III I IV J V I VI 

33 21 la 6,5 4,5 
30 19 12 6;0 4,0 
.z7 1'5 9 4,0 3,0 

I 25 13 8 3,5 2,0 
----

31 19 11 6,0 4.0 
27 17 10 5,I't :{5 
25 13 ,8 4 • .0 2,5 
23 12 7 3.5 2,0 

" ._-- -
23 17 10 I 5,0 3.5 
26 16 9 4,5 3,lI 
23 ' 12 7 3,5 2;5 
21 11 6 3,0 2,f) 

I ' - II 

zawiadomić o tym Ministerstwo Ro'l'llictwa i podać p1'z~dętną 
cenę mi·ejs.s0wą, 

§ 5. 1. Cenę drzewostanu, upraw, zasi'ewów i ku ltur spe
cJalnych ustala się według miejscowych cen rynkowych. 

2. Cenę budynków ustala się na podstawie norm SZacun
kowych Patrstwo'Wego Zakładu Ubezpi'eaE'"ń z uwz§lędl!!li~n ielll 
rzeczywistego stanu bhldyatków i i'ch zd<1lnoŚ'Ci użytkoweJ. 

3, W przypadku przeznaczenia budynków na rozbiórkę 

cenę us'ta·la się w granicach wartości materiałów budowla- ' 
nych, jakie l'łlogą być' uzyskane z rozbi,ó rk i. 

4. Dla ustalenia ce;,ysprzedażnej składni'ków wymienio
nych w ust. 1 - 3 . Bank Ro-J.ny powo łuje rzeczoznawców. 

§ 6. I 1, Nabywcy nieruchomości s·płacaj-ą cenę sprzedaży 
w następujący spO'Sób: 

1) nabywcy działek dodatkowych (na upełnoTo'lnienie ~o's

podarstw) płacą 20% ceny sprzedaży przy za wa cdu L1'roo'
wy sprzedaży, a resztę należności spłacaJą w okresie lat 
10 w półrocznych ratach, -

2) nabywcy samodzielnych gosp'odarstw oraz społeczne 
i spółdzielcze organizacje roln icze płacą 100/ u ceny sprze
daży przy zawarciu umowy spnedaży, a resztę nałeżrro- 

ści w okresie lat ·20. w półrocznych rata ch; 
3) nabywcy działek o powierzchni do 5.000 m~, i'eżeli n i'e po

siadają w tej silmej mi'ejscowości infl,ego g-runtu, pt..rcą 

40% ceny sprzedcl7',y przy zawarciu umowy sprzedaży, 

a resztę należności w ok resie tat 5 w pól rocznych ra
tach, 

2. Repatrianci wymienieni wart. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży pań s twowych nierucho
mości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw zwią

zanych z przeprowadzeniem rerormy rolnej i osa,dniclwa rol
nego (Dz. U. Nr 17, poz. 71) oraz bezrolni robotnicy rolni, 
'zatrudnieni w nieruchomoś'ciilch przeznaczonych d-o sprzeda
ży, są zwolnirmi od wpłat przy zawarciu umowy sp,rzedaży, 

a cenę sprzedaży spła cilją w okresie lat 20 w P?łrocznych 
ratach, 

3. Bank Rolny może za zgodą organu administracji ro.[
nej prezydium właśdwej powiatowej rady narodowej zwol
nić ca'łkowicielub częściowo od wpłat podiegających u+szcz;e
niu przy zawarciu umowy sprzedaży tych nabywców wymie
nionych w ust l pkt 1 i 2, którzy nabywają nieruchomości 
na terenach określonych w § 1 ust. 2. 

4. Okresy spłaty rat określone w ust. 1· pk, 1 - 3 liczy 
się od roku kalendarzowego następującego po roku, w któ
rym zaw'a'rto mlWwę sprz,eaa.ży, DI·a repatrIantów jednak okre
ślonych wart. 3 ust. 1 pkt" tl'stawy z dnia 12 marca 1958 r. 
(Dz. U. Nr 17, poz. 71) okresy te liczy się od szóste~o roku 
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kalendarzowego po roku, ' w którym zawarto umowę sprze- ' 
daży. ' .. " .' f,·.' ',. 

5. Bank Rolny może za zgodą organu administracji rol
nej prezydium powiatowej rady narodowej przesunąć o 3 la
ta początek okresu spłaty rat dla nabywców określonych w 
ust. 1 pkt 2, którzy nabyli nieruchomości na terenach wy
mienionych w § l ust. 2. Nie dotyczy to jednak repatrian-
tów określonych w ust. 4. . 

§ 7. Oprocentowanie nie .spłaconej części ceny usiala się 
w następującej wysokości: 

l) dla nabywców działek dodatkowych I 3010, 
2) dla nabywców gospodarstw samodzielnych oraz 

dla społecznych i spółdzielczych organizacji rol-
niczych 2010, 

3) ala nabywców działek o pow ierzchni do 5.000 m2 

nie llOsiadających w tej samej miejscowości in-
negogruntu 4°/ó, 

4) dla repatriantów wymienionych w ar t. 3 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 1958 r . (Dz. U. 
Nr 17. poz. 71) oraz dla robotn ików rolnych za

. trudnionych w nieruchomośCiach przeznaczonych 
do sp rzedaży 1010. 

§ 8. 1. W przypadku uregulowania całej ceny sprzedaży 
przy sporządzaniu aktu sprzedaży stosu je s i ę bonifikatę w wy
sokości 30% te j ceny. 

2. W przypadku przedterminowego uregulowan ia jedno
razowo co na jmniej 6 rat półrocznych·stosuje się bonifikatę 
w wysokości 10% wpłaconej sumy. 

§ 9. 1. Wykazy pa ń s twow ych n ieru chomości rolnych, 
przeznaczonych do sprzedaży, ' sporząd zają organy administra
cji rohlej prezydiów wojewódzk ich rad na rodowych i prze
kazują je woj ewód zkim oddz iałom Banku Rolnego z ozna
czeniem obiek tów, dla k tórych są aktualne dowody pomiaro
we i k lasyfikacyjne. 

2. W razie brak u ak lual ńy ch dowodó w pomiarowo-kla
syfikacyjnych oddzi ały Banku Rolnego u stal ają kolejność 

sporządzenia tych dowodów dla poszczególnych obiektów, 
uwzględniając pierwszeństwo wykonania dowodów dla obiek
tów przeznaczonych dla repatriantów . . 

3. W województwach zachodnich i północnych , na te
renie których prowadzoI!e jest planowe osiedlanie w rolnict
wie repatriantów w ymienionych wart. 3 ust. 1 pkt 4 usta
wy (§ 6 ust. 2), organy administracji rolnej . wyodrębnią 
w wykazach nie zagospodarowane nieruchomości rolne' z bu
dynkarni , przeznaczając je do sprzedaży wyłącznie dla ' tych 
repa trian tów. . 

4. Przeznaczenie do sprzedaży ni eruchomości , nie pozo
stających w zarządzie organów administracji rolnej prezy
diów rad narodowych, może nastąpić po uzyskapiu . zgody za
interesowanych jednostek lub ich organów nadrzędnych . 

5. Wykazy określone w ust. 1 oraz warunki sprzedaży 

nieruchomości i termin, w jakim powinny być złożone zgło
szenia o nabycie gruntów, oddziały Banku Rolnego podają 

do wiadomości publicznej za pośrednictwem organów admi
nistracji prezydiów gromadzkich (miejskich) rad narodowych 
lub rad narodowych osiedli właściwych ze w zględu na po-
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łożenie nieruchomości, a ponadto za pośrednictwem punktó"':' .... 
rępa.triacyjny~h w ~dijiesieniu ,;' Q: ;.: n i.e;U(;~9ści "Ij(l,,~~.~q .. ~ rJ 
nych do sprzedaży repatriantom. 

'6. Wykazy i warunki sprzecjaży państwowYf:h nieru- . 
chomości rolnych mogą być publikowane w prasie, przez 
radio itp. 

§ 10. 1. Listę nabywców gruntów ustala organ admi
nistracji rolnej prezydium powiatowej rady narodowej na 
wniosek Banku Rolnego przedstawiony po zasięgnięciu op mu 
komitetu parcelacyjnego. . 

2. Komitet parcelaCyjnł'składa się z 5 osób wyznaczo
nych przez prezydium powiatowej rady narodowej w poro
zumieniu z komitetem powiatowym Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, komitetem powiatowym Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego oraz powiatowym zarządem kóŁek rol
niczych. 

3. Posiedzenia komitetu parcelacyjnego zwołuje .,prezy- .' 
dium powiatowej rady narodowej. Na posiedzeniach komite-
tu przewodniczy przedstawiciel prezydium powiatowej rady 
narodowej. 

§ 11. Wytyczne do projektu parcel~cji gruntów obJętych 
wykazem opracowuje Bank Rolny i przedstaw ia do akceptacji 
organowi administracji rolnej prezydium powiatowej rady 
narodowej. 

. . 
§ 12. 1. W ykonawczy personel geodezyjny resor tu rol

nictwa sporządza techniczne projekty parcelacji. Projekty te 
łącznie z listami nabywców zatwierdzają prezydia powia to
wych rad narodowych. 

2. Zatwierdzoną listę nabywców organ administracji rol
nej prezy dium powiatowej rady narodowej podaje do w iado
mości wszystkim reflektantom, którzy . złożyli zgłoszenia na 
nabycie gruntów. 

§ 13. 1. Umowy notarialne sprzedaży nieruchomości' za" 
wie ra w imieniu i na rzecz Ska rbu Państwa Bank Rolny, dzia" 
łając przez swego przedstawiciela. 

2. W umowie sprzedaży nieruchomości powinna być 

określona wysokość ceny sprzedaży, sposób jej spłaty, wyso
kość oprocentowania nie spłaconej części ceny oraz sposób 
zabezpieczenia nie spłaconej części ceny. 

3: Cenę sprzedaży nabywca wpłaca na rachunek Banku 
, Rolnego. 

§ 14. Za wykonanie czynności parcelacyjnych Bank 
Rolny pobiera prowizję z wpływów w' wysokości SOfo ceny 
5przedaży, a z tytułu administracji należności skredytowa,
nych - wpływy z 'Oprocentowania tych należności. 

§" 15. Do czasu objęcia nieruchomości w posiadanie przez 
nabywcę n ieruchomość pozostaje w dotychczasowym zarzą
dzie. 

§ 16. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o prezydiach po
w iatowych rad narodowych, należy przez to rozumieĆ .rów- , 
nież prezydia. rad narodowych miast stanowiących powiaty. 

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a. 

Minister Rolnictwa: E. Ochab 

... ~ ~. 

Tloczóno z pOlecenia Prezesa Rady Min{strów w Drukarni Ak cy denso v!ej w W arsza wie, ul. Tamka :l 

Zam. 447 Cena 0,80 zł 


