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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
2698 Akta Gminy Wąchock 1945-1949 
 
2 Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej, akta za 1946 r. 

kart 80 [krótka informacja, iż w związku z przejęciem w dniu 26 czerwca 1946 r. od 
Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego w Starachowicach nieruchomości pożydowskich, 
GRN ustaliła poszczególnym dzierżawcom wysokość czynszu dzierżawnego (k. 34); 
podanie Leokadii Ksykiewicz o wydzierżawienie łąki po Hanie Morze (k. 38); informacja 
o obniżeniu czynszu dzierżawnego za nieruchomości pożydowskie o 50% dla mieszkań 
prywatnych, w związku ze zbiorową prośbą mieszkańców gminy, którzy dzierżawili 
nieruchomości pożydowskie (k. 39); sprawy nieruchomości pożydowskich (k. 45);  

 
3 Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej, akta za 1947 r.

 kart 61 [krótkie informacje wynikające z próśb mieszkańców gminy o dofinansowanie 
na remonty nieruchomości pożydowskich – załatwione odmownie (k. 15)] 

 
4 Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej, akta za lata 1948-

1949, kart 196 [sprawa kupna domu przez Gminną Radę Narodową (pod siedzibę GRN) 
od Szmula Hechta, który w tym czasie mieszkał w Łodzi (k. 32-33, 39-42, 101-102, 174-
175)] 

 
79 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowości Wąchock, akta za 1947 

r. kart 133 [Wykaz w postaci tabeli (obejmującej dwie sąsiednie strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: numer kolejny; nazwisko i imię 
osoby posiadającej grunt; adres osoby posiadającej grunt (ograniczony tylko do 
miejscowości); adres względnie bliższe określenie miejsca położenia działki 
(ograniczone do miejscowości); ogólny obszar gruntu w ha; ilość ha gruntów 
zwolnionych od podatków w myśl art. 9 dekretu; ilość ha gruntów podlegających 
podatkowi (ogólna; uprawnych; pod łąkami; pod pastwiskami; pod lasem; pod wodami 
zamkniętymi; pod działami specjalnymi); czy są budynki? Wymienić jakie i podać ilość 
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izb; notatki specjalne (nr działek z wymienieniem odnośnego dokumentu; nazwa 
hipoteczna, wzgl. Nr hip.; akt notarialny); uwagi. Wśród wymienionych w wykazie 
występują osoby pochodzenia żydowskiego, jednak są one w mniejszości]. Wykaz w 
większym formacie (gazetowym).  

 
158 Lista podziału podatku gruntowego pomiędzy gospodarstwa rolne w gromadzie 

Wąchock gmina Wąchock powiatu iłżeckiego, akta za 1945 r. kart 51 [lista podziału 
podatku gruntowego w postacie tabeli (obejmującej dwie sąsiednie strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: liczba porządkowa; nazwisko i 
imię właściciela, dzierżawcy, użytkownika, posiadacza gospodarstwa rolnego; obszar 
gruntów w hektarach (ogólny; grunty uprawne, łąki, ogrody, sady; specjalne uprawy; 
inne grunty; zwolnionych od podatku; nieużytków); według stawek 50 zł za hektar; 
komisja gromadzka wyznaczyła w złotych (według stawek zasadniczych; zniżka lub 
zwyżka w %; suma rubryki 10 i 12 przy zwyżce i równica przy zniżce; po zastosowaniu 
zwyżki; po zastosowaniu zniżki); suma; uiszczenia (podatek; % i koszty egzekucyjne; 
data wpłaty i nr kwitu); odpisy; nadpłaty; zaległości końcowe; grunty posiadanych w 
innych miejscowościach. W wykazie występują nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego, jednak są one w mniejszości].  
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