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ZARZĄDZJ!NIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia l L listopada 1970 r. 

zmieniające zi,łrządzenie w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych 
, do melioracji podstawowych. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ,ustawy z dnia 22 maja 1958 r. 
o popieraniu ml'lioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa 
(Dz. U. z 1963 r. Nr 42, poz. 237) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Rolnictwa 

z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprtlwie zaliczenia niektór'ych 
urządzeń melioracji ' pólpodstawowych do melioracji podsta
wowych (Monitor Polski Nr 15, poz. 117) dodaje się pozycje 
oznaczone lp. 62-64 w brzmieniu: 

Lp. 
Nazwa urządzen i a melioracji półpodstawowych 

zaliczonego do melioracji podstawowych 
Data zaliczenia 

Wojewodztwo do melioracji 
podstawowych 

· 62 
, ' 

W obiekcie Wieprz-Wola Sernicka - rolnicze 
korży~lanie ścieków m. Lublina - doprowadzalnik 

wy-
"A" 

lubattowski lubelskie 11 listopada 
1970 r. 

na _~u.9o~~L9 ,540 m~ ____________ -,-___________ _ 

63 
- - , -

' wrocławskie ' J.a:vorski 

- 61 Ciek S-15 w miejscowości Bierkowice na długości 

,2.075,.mb . 
kłodzki 'wrocla wskie 

/ 
,§ 'i Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

" ,~ ' : ~. ..' 
Minister Rolnictwa: w z. A. KacallJ 
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ZARZĄDZENIE MINISTROW ROLNICTWA I FINANSOW ORAZ PREZESA 
CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ 

z dnia 17 Iisto padąl970 r. 

w sprawie zwolnień od opłat oraz dokonywania rozliczeń związanych z przekazywaniem 
, nieruchomości na terenie gromad. 

Na pods tawie aft. 57 ust. 1 ustawy z' dnia 12 marca 
1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości 
(Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94) i § 11 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 
oraz § 20 rozporząd ze nia Rady Ministrów z dnia 22 listopa
da 1968 r. w sprawie przekazywa l'lia nieruchomości rolnych 
i niektórych innych nie ruchomości położonych na terenie 
gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznione j 
(Dz. U. z 1969 r. Nr l, poz. I) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zwolnienia od opłat określonych w § 11 ust. l pkt l .... 
i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 

- 1968 r. w s;Jrawie prze ka zywania nieruchomości rolnych 
i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie 
gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej 
(Dz. U. z 1969 r. Nr l, poz. I), zwanego dalej "rozporządze
niem", należy stoso wać w raz ie przekazania nieruchomości 
na cele : 

1) obrony i bezpieczeństwa kraju oraz związanego z tym 
-budownictwa mieszkani.owego, 

2) budownictwa : -
a) obiek tów przez:naczonych na siedziby organów admi

nistracji państwowej , 

b) zakładów uspołecznionego lecznictwa, sanatoriów, 
domów wypoczynkowych, kąpielisk, studni, łaźni, 

pralni, żłobków, przedszkoli oraz urządzeń przeciw
pożarowych, 

c) muzeów, placówek kulturą Ino-oświatowych (domów. , 
kultury, ośrodków kultury, klubów, świetlic, biblio~ 
tek), 

d) obiektów przeznaczonych na siedziby służby nadzo
ru wodnego i slr'.ł.żnic wodnych, 

e) agronomówek, wodomistrzówek, stacji pomp melio~ 
racyjnych, 

f) państwowych zakładów leczniczych dla z wierząt 

(lecznic, przychodni i punktów weterynaryjnych dla 
zwierząt) oraz państwowych zakładów unas 'eniania 
zwierząt. 

g) gospodarczego, mieszkaniowego i socjalnego w pań
stwowych gospodarstwach rolnych, w rolniczych in
stytutach naukowo-badawczych, państwowych przed
siębiorstwach mechanizacji rolnictwa i ich filiach, 
ośrodkach doskonalenia kadr, stacjach oceny sprzętu 

rolniczego, przedsiębiorstwach melioracyjnych, rolni
czyc h spółdzielniach produkcyjnych, w kółkach rol
niczych oraz w innych jedąostkach organizacyjnych, 
związanych be zpoś rednio z produkcją rolną, 

h) magazynów zbożowych i baz sprzętu maszynowego, 
w spółdzielniach usługowo-wytwórczych, międzykół
kowych bazach maszynowych i spółdzielczych ośrod
kach rolnych kółek rolniczych. 

§ 2. 1. Za zbiorniki ' wodne wymienione w § 11 ust. 5 
pkt 1 rozporządzenia uważa się zbiorniki wraz ze związany
mi z nimi urządzeniami hydrotechnicznymi przeznaczone do: 

1) zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu i roln ic twa, 
2) ochrony przed powodzią, , 
3) poprawy warunków żeglugi np wodach śródlądowych. 

2. Za granice zbiorników przyjmuje się graniCe ze
wnętrznych ' obwałowań wraz z rowami opaskowymi, a na 
odcinkach nie obwałowanych - granice maksymalnego za-
lewu. ' 

§ 3. 1. Wysokość opłat za uźytki rolne przekazane na 
cele nierolnicze wymienione w § 11 ust. 1 i 2 oraz w § 12 
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ust. 1 rozporządzenia ustala organ wła ściwy do przekazania 
nieru::homości. . 

2. Opłaty wymienione w § 11 ust. 2 i w § 12 ust. 1 roz
porządzenia oblicza się od dnia sporządzenia protokołu zdaw
czo-odbiorczego. . 

3. Właściwy do spraw rolnych orga.n prezydium powia
towej rady narodowej sporządza wykaz należnOŚl:i przypada
jących w roku następnym z tytułu opłat za użytki rolne 
przekazane na cele nierolnicze i przesyła ~a do biura gro
madzkiej rady narodO'wej w terminie do dnia 31 paździer

nika kazcl'ego roku. 
4. Biuro gromadzkiej rady naradowej na po-dstawłe wy

kaw określonego w ust. 3 wpisuje należności z tytułu opłat 
za użytki wIne do nakazów płatniczych za zobowiązania 
pieniężne na rok następny, stosownie do przepisów rozpo
rządzenia Ministra Finansów z. dl!lia 15 maja 1968 r. w spra
wie objęcia niektórych opłat przepisami ustawy o rozs ze rze
niu uprawnień gromadzkkh rad narodowych w zakresie po
datkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru, i po
boru podatków ~ innych należności 'pieniężnych (Dz. U. Nr 16, 
poz. 104). 

5. Opłaty, o których m?wa w ust. 1., stanowią dochóa 
budżetów powiatowych rad narod.owych. 

' 6. Opłaty jednorazowe (§ 11 ust. 1 rozporządzenia} rea
lizowane są ze środków inwestycyjnxch, opłut~zaś. rocz~e 
(§ 11 ust. 2 i § 12 ust. 1 rozporząci'zema) - ze srodkow bIe
żących. 

, § 4. 1. Opłaty za. nieruchomości rolne przekazane w 
użytkowanie organizacjom spółdzielczym poza' rolniczymi 
spółdzielniami produkcyjnymi lub jednostkom społecznym 

na cele produkcji rolniczej (§ 1 ust. 4 rozporządzenia) oraz 
opłaty za nieruchomości przekazan~ na własność tym orga
nizacjom lub jednostkom społecznym bądż za prz.ekazane 
w użytkowanie wieczyste spółdzielniom budownictwa miesz
kaniowego (§ 9 ust. 2 rozporządzenia) stanowią na.łeżność 

Państwowego Funduszu Ziemi i realizowane są w trybie usta,
lanym przy poborze tych należności. 

2. Do opłat określonych w · ust. 1 mają zastosowan[e 
przepisy § ,3' ust. 1-4. . 

§ 5. Obowiązek uiszczenia opłat ' określonych w § 11 
»sL 2 rozporządzenia wygasa z chwilą zaprzestania użytko
wania nieruchomości. lub przystąpienia do jej rolniczego za
gospodarowania. Wygaśnięcie tego obowiązku stwierdza or
gan właściwy do przekazania nieruchomości-. 

~ 6. Jeżeli uż.ytki wIne o.kreślone w § 11 ust. 5 pkt 2 
J01.Cpo-rządz.enia nie zostaną zrekultywowane w ciągu czte
rech lat od zakończen,iil działalności eksploatacyjnej lub za
niechania eksploatacji kopaliny, organ, kte.ry wydał decy
zję o prz.ekazanłu tych użytków rolnych. wymierza opłaty 
okieślone w § 1 ł ust. ł i 2 rozporządzenia. 

§ 7. l. Należności za przejęte łącznie z przekazaną nie
J!ucltomo.ścią zasiewy, UP!ćłWy, plantacje wielołetnie oraz in
wentarz żywy i martwy, a takż.e wszelkie- inne przynależno
ki. przekazywanej nieruchomości pod1egają uregulowaniu 
pIZez. jednostkę przejmującą w ciągu trzech miesięcy od 
daty s.porządzenia bilansu lub spisu majątku. 

2. Na wniosek rolniczej spó.łdzielni produkcyjnej należ
ności wymieruone w ust. 1 za skŁadniki majątkowe będące
własnośdą Państwa (jednostki państwowej) mogą być rozlo
żO'ne na 20 rat rocznych, przy czym pierwsza rata powinna 
być przekazana na dOi:hody budżetowe powiatowej rady na
rodowej do dnia 31 października następnego roku po prze
jęciu nieruchomości państwowej, jeżeli decyzja o przekaza
niu nie stanowi inaczej. 

§ 8, Przy sprzedaży niernchomości stanowiących wła
snoŚĆ Państwa lub nieruchamosci stanowiącej włas.ność jed
nostki społecznej albo organizacji spółdzielczej na cele 10l

nicze i nieroJnicze d'o I=ozJfneń· włą.cza się wartość nieru
dł€lMOścr. 

§ 9. 1. We wszystkich wypadkach rozliczeń us tala się 

następujący sposób wyceny środków trwałych i nie trwa
łyci:l: ' ' 

I} jeżeli przedmiotem przekazania jest nieruchomość rol-
~ na, a jednostka przekazująca tę nieruchomość nie jest 
obowiązana do sporzitdtl!enia bilansu przekazan;a - spo
sób wyceny środków trwały<;h i nietrwalych następuje 

według spisu majątku z natury (inwentaryzacja na dzień 
prwjęcia}, 

2} inwentaryzację jOO"zeprowadzają wspól'nie przedstawicle
le strony przekazująt:'ej i przejmującej, a, spis inwentaIza 
po-ilipisują kierownIcy i główni księgowi: obu stron. 

2. \Vycena przekazanych środków trwałych i obroto
wych fnietrwałych} na dzle6. przejęcia powinna się opierać 

na następujących zasadach: 
1) środki trwałe (grunty, budynki oraz inne urządzenia 

trwałe) należy wycenia'ć na podstawie księgowych war- • 
tości nabyda z uwzględnieniem odpisów za zużycie, 

a w adni.esieniu do budynków również na podstawie 
końcowego ' odbioru robót z wyjątkiem gruntów, których 
wartość ustala się według cen obowiązujących przy 
s,)rzedaży państwowych nieruchomości rolnych, 

2) inwestycje rozpoi:zęte należy wyceniać według nakła

dów efektywnie poniesionych, 
3) inne składniki majątkowe należy wyceniać według cen 

nabycia lub produkcji, 
4} produkcję rolną w toku należy wyceniać wedlug cen 

rynkowych planowanych zbiorów z 04liczeniem przewi-
dywanych kosztów icl). osiągnięcia, ' . ' 

5) drzewostany owocowe i inne, szkółki drzew owocowych, 
urządzenia szklarniowe itp. należy wyceniać · według 

cen. stosowanych przy wywłaszczaniu riieruchomości rol
nych. 
3. Ustalone w ust. 1 i 2 zasady wyceny środków trwa

łych i obrotowych stosuje się również w razie wydą.nia de
cyzji o wygaśnięciu użytkowania nieruchomości (§§ 14, 15. 
i 16 rozporządzenia). 

·4. z' chwilą wygaśnięcia użytkowania nieruchomości 
przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną za pods.tawę do ro
zliczeń przyjmuj.e się wartoEć budynków i innych urząd.zell 

według icb faktyczneg,o kosztu budowy, pomniejszoną sto
sunk.{)wo do stopnia ich zużycia oraz o część kredytów ban
kowych związanych z danym budynkiem w wysokości . pn.e
jętej do spłaty z budżetu wojewód:lkiei rady naTotlo.we.j. 

5. Przy rozliczeniu nakładów dokonanych przez I0111'1i
czą spółdzielnię produkcyjną VI budynkach i urządzeftiach 

państwowych znajdujących się na gruntach państwowych 

bierze się za podstawę wzrost wartości ty.ch budynków~ w 
stosunku do wartości z dnia ,przekazanIa protokołem zdaw
czo-odbiO'rC2ym, pomniejszonej odpowiednio do stopnia ich 
zużycia oraz G część kn~dytó:w bankowych związanych z da
nym budynkiem, a przyjętych do spłii.ty z budżetu w(}j;e,Jódz
kiej rady narodo-wej. 

§ 10. Do kosztów związanych z przekazaniem nierucho
mości, o których mowa w § 17 ust. 2 rozporządzenia, zali
cza się w szczeg.ólnoAci: 

1) wydatki związane z delegacjami shlżbowymi, 
2) koszty sporządzenia operatów pomiarowych, 
3~ nal-eżności z tytułu wyceny składników majątkowych 

przez rzeczoznawców według norm obowiązujących. 

§' 11. Zwolnienia od I>płat oraz rozłkz.enra związane 
z przekazywaniem nieruchoIDeści na terenie gromad, okre
ślone w niniejszym zarządzeniu, stosujes.ię od dnia .9 lu
tego 1969 r. 

§ 12. Zarządzenie ~hodzi w życie z dnrem ogłoszenia. 
Minis[er Ro.lnicfwa: w z. A. Kacała 

Minister Finansów: J. Tlendota 

Prezes Centralnego Un:ędu Gospodruki Wodnej: Z. Januszko 


