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152. 

Rozporządzenie 
Prezyde nta Rzeczypospo litej 

z dnia 20 lutego 1924 r. 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1924 r. 
(Dz. U.R. P • .N2 12, p,oz. 104) o zamkni~ciu kre
dyfu dla Skarbu Państ wa w Polskiej Kr~jowej 
Kasie ' Pożyczkowej ł o nadzorze nad jej dzia.-

łalnościq emisyjno" i kredytową. 

Na mocy art. ' 1 p. 7 i 11 i art. 2 ustawy z dnia 
11 stycznia 1924 r. o naprawie SklHbu Państwa 
i o reformie wcilutowej (Dz. U. R. P. N5! 4, poz. 28)
or21Z zgodnie i uchwałą Rady Ministrów z dnia 11 lu
tego 1924 r. stanowię co następuje: 

§ 1. Paragraf 1 rozporządz'enia Prezydęnta 
Rzeczypospoli tej z dnia 1 lutego 1924 r. o zamkni~
ciu krędytu dla Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej 

- l~asie Pożyczkowej io nadzorze nłld jej dzi2łlllności~ 
emisyjną i kredytową (Dz. U. R. P. ,N2 12, poz. 104) 
otrzymuje brzmienie naste;pujące: 

~Dla przygotowania likwidacji Polskiej Krajowej 
Kasy Pożyczkowej oraz nadzoru nad jej działalnością 
emisyjną i ;kredytową powołuje się Radę Nadzorczą" 
w skład kttrej wchodzą członkowie Komitetu Orga
nizacyjnego Banku Polskiego oraz ' pięciu członków 
przez nich, za zgodą Mini~tra Skarbu kooptowany<i:ł)". 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozp.o.rządzenia po
wierza się [V'~inistrowi 'Skarbu. 

~ § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. ' 

Preżydent Rzeczypospolitej: S. Wojciechowski 
Prezes Rady ' Ministró'W 

l Minister Skarbu: W. arabski 
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l , Z dnia 11 lutego 1924 r. 
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które 'zostały wszczęte w Urzędach Ziemskich i nie
zakończone do dnia wejścia w życie niniejszego roz
pon'l!\dzenie majl'ł zastosow!lnie w dalszym postępo
waniu p'rzepisy rozporządzenia ~ymczasowego Rady 
Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normujące'go 
przenoszenie włesności nieruchomości ziemskich. 

2) Udzielone w trybie dotychczasowym ze
zwolenia na przeniesienie wł21sności nieruchomości 
ziemskich pozosteją w mocy w ciągu 12 miesięcy 
od daty ich udzielenia. , ,. 
. 3) Wszelkie przeniesienia prawa własności, 
ó ile do dni21 wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzeni21 tytuł własności nie został ostatecznie prawnie 
przeniesiony nll nabywcę, pedlegają w dalszem postę
powllniu , przepisom powolImego. , wrżej rozporządze
nia Rady [V'\inistrów z dnia 1 wF:!dnia 1919 r. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w dn iu jego ogłoszen ia. Równocześnie tra<;ą moc 
obowiązująEą wszelkie pmtpisy w przedmiocie, unor~ 
mowanym niniejszem rozporządzeniem, a w szcze
gólności art. art. 45 do 51 włącznie Dekretu N5! 213 
Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej, z dn. 
6 kwietnia 1921 r. w przedmiocię wykonania refor
my rolnej (Dz. U. T. K. Rz. L. S. Ni:! 15/25 z · dnia 
23 kwie tnia '192'1 r.). 

I 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporząd~eni'a po· 
wierza się Ministrowi Reform Rolnych. ' 

Prezes Rady t.~inistrów: W. Grabski 
Minister Reform Rolnych: Z. Ludkiewi9z 
Ministe r SprawiedliwośCi: WI. Wygano~.skl· 
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154. 

Rozporzildzenie RaGly Ministrów 
z dnia 18 lutego 1924 r. 

zmieniai"lce przepisy tymczasowe o kosztach 
Si1dowych w b. zaborze rosyjsldm. 

Na podstawie: 1) art. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1923 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów 
do wprowadzania zmian w kwotach pieniężnych, 
ustalonych w rosyjskiej ustawie postępowania cywil

O rozciągnięciu mocy obowillzującej rozporzą- nego i niektórych innych ustawach, obówiązujących 
dzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia w b. zabo'r-zerosYJskim (Dz. U. R. P. N2 59 poz. 417), 

,1 września 1919 r., normującego przenoszenie 2) art. 1,3,4,5 p. a), 6, 7 ustawy ,z dn. 6 grudnia 
·własności nieruchomości ziemskich na Ziemię 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania 

Wileńską. danin, niektórych innych dochodów publicznych, ,oraz 
kredytów, udzielanych przez instytucje, państwąwe 

- Na mocy art. 5 ustawy z dn. 6 kwietnia 1922 r. i samorządowe (Dz. U. R. P. N!! 127 poz. 1044), 
o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńsk'l , 3) art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
(Dz. U. R. P. N2 26 poz. 213) zarządza się co na- ' Polskiej z dnia 20 stycznia 1924 r. o określaniu war
st~puje: tości przedmiątów maj'iltkowych oraz zaciąganiu i do-

§ 1. Moc obowiązującą rozporządzenia tym- chodzeniu zobowiązań w, złotych , (Dz. U. R. P_ Ng 7 
czasowego Rady Ministrów z dn. 1 września 1919 r., poz. 64), zarządza sie: co następuje: 
normującego przenoizenie własności nieruchomości § 1. ' Przepisy tymczasowe o kosztach sądo-
ziemskich (Dz. U. R. P. N2 73 poz. 428) rozciąga się 
na I powii\lty: wileński, oszmiański , świt:ci~ński, trocki wych (Dz. I Urz. Depart. SprClwiedł. z 1917 r. N2 1 
i brasła \iVski okręgu admin istracyjnego wileńskiego. poz. 7) oS!lItniozmienione rozporządzeniami Rady 

lV\inistrów z dnia 12 lipca' 1923 r. (Dz. U. R. P. 
§ 2. 1) Do spraw w przedmiocie zezwolenia N:e 92 poz. 728) i z dnia 3 grudnia 192,3 r. ( z. U. 

Ile przeniesienie własności nierllChomośd ziemskich, R. P. N'2 130 poz. 1058) uleg'ają zmianie i uzupełnie
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