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§ ,3. Rozporzlldzenie niniejsze uzys~uje moc 
obowiąztijąci!l z dniem ogłoszenia. 

, Minister Spraw Wewnętrznych: Soltan 

279. 

280. 

Rązporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 29 lutego 1924 r. 

w przedmiocie zmian w rozmieszczeniu ewi
dencji katastru podatku gruntowego w okręgu 

izby skarbowej we Lwowie. 

Na zasadzie art. 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. 
o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbo
wych (Dz. P. P. P. N2 65, poz. 391) zarzCldza się co 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w poro- nast<;:puje: ' 
zumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu § 1. Łączy się ewidencje' katastru podatku 

2 gruntowego l i II w Kałuszu w jednCl ewidencję ka-
z dnia 5 lutego 1924 r. \ tastru pod jednolitem kierownictwem z siedzibą 

w sprawie zastosowania stałej jednostki do w Kałuszu. 
opłaty stemplowej od kart do gry. § 2. Łączy się ewidencje katastru podatku grun-

Na zasadzie art. 5 Bt. b), 7 i 11 ustawy z dnia 
6 grudnia 1923 L o zastosowaniu stałej jednostki do 
obHczaniadanin, niektórych innych dochodów pu
blicznych ' oraz kredytów, udzielanych przez instytucje , 
państwowe i samorządowe (Oz, U. ~. P. N2 127 
poz. 1044) zarządza si~ co nąst~puje: , 

§ '1. Stawk~ opłaty stemplowej od kart do gry, 
ustaloną w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 
31 października 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 127 poz. 1047) , 
na 100.000 mkp.; przelicza się na"0.50 fr. zł. uwzględ
niając, że przeciętna wartość franka złotego " z wrześ
Flia, października i listopada 1923 L, poprzedzają
cych ogłoszenie powołanego rozporządzenia, wynosi 
193.259 mkp. oraz stosując niezbędne zaokrąg lenie. 

Najwyższy wymiar kar pieniężnych za przekro-
• czenia przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. 

w" przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry 
(Dz. U. R. P. N2 101 poz. 666), ustanowionych w sta
łych kwotach wart. 10 i 12 powołanej ustawy, pod
wyższony .w art. 9 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N!~ 44 poz. 296) na 1,500,000 mkp., 
przelicza się na 210 franków złotych uwzględniając, 
że przeciętna wartość franka złotego z pierwszych 
trzech miesi~cy 1923 r. wynosi 71 21 mkp. 

§ 2. Opłata stemplowa ma być wpłacona w tej 
sumie marekpolskich,jaka wynika z pomnożenia stawki, 
określonej we frankach złotych przez kur$ franka 
złotego, obowiązujący w dniu uiszczenia opłaty. 

Sumę opła t, przypadajClcą do uiszczenia w mar
kach polskich zaokrągla się w ten sposób, że koń
cówki "tej " sumy wynoszące 5000 mkp. lub więcej 
zaokrągla się wzwyż do 10.000 mk., końców.ki wy
noszące mniej niż 5.000 mk. zastępuje się zerami. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w tydzień po ogłoszeniu i obowiązuje na obszarze 
całej Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem górno- \ 
śląskiej części województwa śląskiego. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

• 

towego I j II we Lwowie VI jedną ewidencję katastru 
pod jednolitem kierownictwem z siedzibą we Lwowie. 

§ 3. Łączy się ewidencje katastru podatku 
gruntowego I i JI w Przemyślu w, jedną ewidencję 
katastru pod jednolitem kierownictwem z siedzibą 
w Przemyślu. 

§ 4. Łączy się ewidencje katastru ' podatku 
gruntowego l i II w Rzeszowie w jedną ewidencję 
katastru pod jednolitem kierownictwem z siedzibi\ 
w Rzeszowie. 

§ 5. Łączy się ewidencje k~tastru podatku 
gruntowego I i II w Samborze w jedną ewidencję 
katastru pod jednolitem kierownictwem z siedzibą 
w Samborze. 

§ 6. Łączy się ewidencje katastru . poda'tku 
gruntowego l i II w Złoczowie w jedną ,ewidencję 
katastru pod jednolitem kierownictwem z siedzibą 
w Złoczowie. 

§ 7. Rozporlądzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skafbu: W. arabski 

281. 
Rozporządzenie Ministra Roform Rolnych 

z dnia 12 marca 1924 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawie
dliwości, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz 
Spraw . Wewnętrznych w sprawie wykonania 
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie 
działania Ministra Reform Rolnych i organiza-

cji urzędów i komisji ziemskich. 

Na podst~wie. art. 38 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych 
i o organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz. U. 
R. P. N2 90, poz. 706) zarzą ~a się co następuje: 

Do art. 3 • 

§ 1. Główna Komisja Ziemska urz~duje przy 
Ministrze Reform Rolnych • 


