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MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
SR w Będzinie

Okręg Katowicki

MS-S62r
SPRAWOZDANIE
w sprawach reprywatyzacyjnych
za rok 2019 r.

Apelacja Katowicka

Adresat
1. Sąd Okręgowy
2. Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Funduszy Europejskich
Termin przekazania:
1. do 13 lipca 2020 r.
2. do 17 lipca 2020 r.

Dział 1. Ewidencja postępowań reprywatyzacyjnych. Sprawy związane z aktami nacjonalizacyjnymi, obejmujące żądania zarówno
osób fizycznych, jak i podmiotów nie będących osobami fizycznymi *)
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a) Dział

1.a. Liczba spraw, w których nie dokonano
szacowania wydanej nieruchomości

01

Pod pojęciem postępowań reprywatyzacyjnych należy rozumieć: postępowania mające na celu odwrócenie skutków prawnych bezprawnego zastosowania aktu nacjonalizacyjnego, w szczególności przejęcia nieruchomości na podstawie:
- dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. U. Nr 21, poz. 67 oraz z 1927 r. poz. 437), dokonane po dniu 19 lipca 1944 r. w odniesieniu do posiadłości ziemskich, o których mowa
w art. 1 pkt 3 dekretu;
- dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.);
- dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 15, poz. 82 ze zm.);
- dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.);
- dekretu z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa (Dz. U. Nr 57, poz. 321);
- ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17);
- dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz. 279 ze zm.);
- ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych (Dz. U. Nr 57, poz. 456);
- dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego (Dz. U. nr 46, poz. 339 ze zm.);
- ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87 ze zm.);
- ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. Nr 39, poz. 174 ze zm.);
- ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz o uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (t.j. Dz. U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 348 ze zm.);
- ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159 ze zm.);
- ustawy z dnia 30 maja 1962 r. prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158 ze zm.).
*)

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można
uzyskać pod numerem telefonu

...........................................
..............................................................................
(miejscowość i data)

............................................................................
(miejscowość i data)

.......................................................................
(miejscowość i data)

.
.................................................................................................................
(pieczątka i podpis osoby sporządzającej)

................................................................................................................
(pieczątka i podpis przewodniczącego wydziału)

.................................................................................................................
(pieczątka i podpis prezesa sądu) *

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.
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