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::., fl rt. 8. Wy konan ie niniejszej ustawy powierza s iE: P rezesowi Gł ówne 
:;J o Urzędu Li kwidacyjnego w porozu mien iu z Minist ra mi: Spraw Zagra nicz
.:t ych, Sp raw Wewm;trznych i Ska rbu . 

Marszałek: 

Prezydent }'v\inistrów i 
Minister Skarbu: 

H7. Grabski 

T1rąmpczyl1Sk) i 

Prezes Głównego Urzędu Likwidacyj nego: 
w z. }. KarśNicki 

Min ister Spraw Zagranicznych: 
E. SaPieha 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 
}. K uc.syński 

388. 

USTf\W.f\ 
z dnia 14 lipca 1920 roku 

<o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do 
walki z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną. 

Plrt. 1. Gdy szerzące si ę choroby za kaźne , obejmując wielkie obszary , 
grożą klęską powszechną, a szczególnie te, które z zewnątrz zagrażają 
Państwu (jak dżuma, cholera, tyfus plamisty), może Rada Ministrów na 
wniosek Ministra Zdrowia Publicznego powołać do życia osobny urząd Na· 
czelnego Nadzwyczajnego Komisarza z nadzw yczajnemi pełnomocnictwam i 
na czas trwania choró b zakażnych, jednak nie dłuższy jak jeden rok. 

Naczelnik Państwa mianuje Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza na 
przedstawienie Prezydenta IV\inistrów zgodnie z wn ioskiem Ministra Zdrowia 
Publicznego . 

I\rt . 2. Min ister Zd rowia Pu bliczneg o przekazuje Naczelnemu Nad
z wyczaj nemu Komisarzowi kompetencje swe w zakresie walki z epidemjami. 
w art. 1 wymienio nem i, wynikające z przepisów ustawy w przedmiocie zwal
czania chorób zakaź nych oraz innych chorób, występujących nagminnie, 
z dnia 25 li pca 1919 r. (Dz. Ust. NQ 67 poz. 402). 

flr t . 3. Po nadto Nadzwyczajny Komi!arz upoważniony jest: 
a) do zajmowania w razie konieczn ej potrzeby po mieszczeń w nie 

ruchomościach : 1) rządowych w porozumi e niu z [vHnistrami, w któ
rych zarządzie te n ieruchomośc i si~ zneljdują , oraz 2) należących 
do instytucj i publicLnych tak samorządowych jak społecznych 
i osó b prywatnych za wynagro dzeniem, które oznaczą odpowied-
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nie komisje szacunkowe; skład tych komisji określi oddzielne raz .. 
porządzenie Prezydenta Ministrów; 

b) do mobilizowania w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
i użytkowania każdego źródła wytwórczości w Państwie dla pro
dukcji środków i materjałów, potrze bnych do zwalczania epidemji ;. 

c) do wydawania powszechnie o bowiązujących rozporządzeń w dz ie
dzinie zwalczania epidemji; 

d) do m ianowania nadzwyczajnych ko misarzy dla poszczególnych 
obszarów w Pal1stwie i w miarę potrzeby przekazywania częśc i 
swych kompetencji. 

Wykonywanie czasowych budowli n a potrzeby zwalczania epidemji ni e 
podlega kontroli fV\inisha Ro bót Pu blicznych . 

f\rt. 4. Naczelny Nadzwyczajny Komisa rz zdaje sprawę ze swoich czyn
ności na Radzie Ministrów i bierze udział w obradach Rady Ministrów w spra 
wach, dotyczących zakresu swego działania. 

f\rt. 5. Potrzeby Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza w zakresie 
walki z epidemjami mają być uwzględniane przed potrzebam i innych działów 
administracji państwowej narówni z potrzebami armji w polu. 

Władze państwowe, cywilne i wojskowe oraz samorządowe obowiązane są 
do niezwłocznego udzieiania pomocy, zapew niającej sprawne funkcjonowa
nie instytucji podległych Naczelnemu Nadzwyczajnemu Komisarzowi. 

f\rt. 6. W razie stwierdzonego braku si! lekarskich oraz lekarskich sil· 
pomocniczych, technicznych i innych fachowych d rogą d o browolnyc h zgło 
szeń Naczelny Nadzwyczajny I,o mi sarz ma prawo; 

1) powołać do świadczeń osobistych lekarskie siły oraz lekarskie sił Y' 
pomocnicze. techniczne i inne fachowe, do 42 go r. życia, nie powo
łane do służby wojskowej, niezależn i e od miejsca ich zamieszkania, 

2) korzystać . z lekarzy i sił pomocniczych wojskowych, przydzielo · 
nych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych na wniosek Naczelnego 
Nadzwyczainego Komisarza, 

3) korzystać z sił lekarskich , którym jako nie obywatelom Państwa 
Polski ego nie przysługuje prawo wykonywania praktyki lekar
skiej. 

Lekarze, zaliczeni jako urzęd ni cy państwowi lub stali pełnopłatni urzęd
nicy samorządowi, mogą być powoływani jedyni e w porozumieniu z ich 
odpowiedn ią wła;d zą. 

Wszyscy powołani do świ a dczeń osobistych korzy staj ą z wszelkich 
praw i przywilejów w otrzymywaniu wyna grod zenia , jakie przy sługują po
wołanym w czasie wojny do służby wojskowej i pełniącym swe obowiązki 
w armji w poJu. 

Powalani do świadczeń osobistych od dnia wstąpienia na służbę aż. 
do czasu jej ukończen i a zostają u bezpieczeni na wypadek n iezdolnoś ci do 
pracy na skutek słu żby na ich ko rzyść osobistą. nn wypadek ś mierci na 
korzyść ich najbliższej rodziny, będącej na ich utrzyma niu, na sumę, rów 
noznaczną z pobieranemi przez nich pełnem i pobora mi w stosunku rocz
nym. Do czasu wydania ustawy () emeryturach wdowy, o ile n ie wstąpi ą 
w powtórne związki małżeńskie , otrzy mają polowę płacy pobieranej przez 
męża; na każde dziecko doliczać się będzie 10% tejże płacy do wieku, 
przewidzianego przy określaniu dodatku drożyźnianego dla urzędników 
państwowych. 

Reklamacje w poszczególnych przypadkach rozstrzyga Min. Z<drowia 
Publicz. w porozumieniu z Naczelnym Nadzwyczajnym Komisarzem. Zgło
szenie reklamacji nie wstrzymuje powalania. 
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f\rt. 7. Upoważnia się Ministra Skarbu do wydatkowa nia sum, nie· 
zbędnych na potrzeby Naczelnego Nadzwyczajnego Kom isarza w ramach 
zatwierdzonego przez Radę lV\inistrów budżetu u rzędu Naczelnego Nadzwy
czajnego Komisarza. 

ł\rt. 8. Wi nn i przekrocz en ia rozporządzeń Naczelnego Nadzwyczajnego 
Komisarza podlegają w drodze administracyjnej kar.te do wysokości 10.000 
marek grzywny lub 3 mies ięcy aresztu, względnie grzywny i aresztu ł ącznie. 

Rrt. 9. Wykonanie nin iej szej ustawy poleca się Prezydentowi Ministrów . 

tĄarszałek : 

Trqlnpcz)' ll ski 

Prezydent fv\inistrów: 
f+~ Gmusl(i 

389. 

USTflWf\ 
z dnia 14 lipca 1920 roku 

o podwyższeniu podatku gruntowego na obszarze b. zaboru 
austrjackowęgierskiego. 

ł\rt. 1. S topę procentową podatku gruntowego, obowiązującego na 
obszarze b. zaboru a u strjacko - węgierskiego, podwyższa się do wysokości 
350°/0 czystego dochodu ka tastralnego, poczynając od dn. 1 stycznia 1920 r . 

Hrt. 2. Począwszy od wskazanego wart. 1 terminu, znosi się wymiar 
i pobór dod ati~ó\V państwowych do podatku gruntowego pod ł ug rozporzą· 
dzeń cesarsk ich z dni a 28 sierpnia 1916 r. (Dz. u. p. N2 280) i 16 m arca 
1917 r. (Dz. u. p. NQ 124). 

Posiadacze gospodarstw ro lnych i leśnych , d la któ rych roczny wymiar 
poda tku g run towego wyniesi e wedle niniejszej ustawy mniej niż 20 ma
re k, są woi ni od tego poda tku , o ile n ie są obowiązan i do płacen ia poda t
ku docho doweg o . 

R rt. 3. Za podstawę do wym ia ru naieżytości w myś l § jO us tav. y 
z dnia 9 lute!:p 1850 r. (Dz . u . p. j\fQ 50) ma być przyjmowana , jako m ój· 
niż~za wartość nierucho mości , podlegającej podatkowi gruntowemu, 4 )-o 
krotna kwota poda tku g run towego w wysokości, określon ej w art. 1 nin iej 
szej ustawy. 

A rt. 4. Postanowienia r ozporządze ni a cesarskiego z dnia 16 ma ~ca 
1917 r. (Dz. u. p. NQ 124) o ul gach w podatk u gruntowy m z powodu klęsk 
żywiołowych oraz rozporządzenia wykonawczego z dnia 25 grudnia 1917 r. 
(Dz. u. p. NQ 516) pozostają nadal w mocy. 

Uchyla się natomiast postanowieni a § 3 ustawy z dn ia 23 stycznia 
1914 r. (Dz. u . p. NQ 14) oraz § 4 ustawy z dnia 24 m aja 1869 r. (Dz. u. p . 
N2 b8) w brzmieniu ustawy z dnia 28 marca 18eO r. (Dz. u. p. NQ 34). 


