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Jeżeli do pomiaru użyto instrumentu kątowego 
i taśmy należy zaliczyć obydwie należytości. 

Opłaty za druk zamówień i czel~ Y'ymierza si~ 
wedle pozycji . 21 taryfy cen. 

Załącznik C de rezp. Min. 
Skarbu z dn: 22 grudnia 1923 r. poz. 29. 

Należytości za czynno~ci urzędowe, potrzebne 
do utrzymywania w ewidencji operatu kata

stralnego. 

TRRYFR I. 

1: Za · przepisanie całej, części lub reszty po· 
siadłości gruntowej na nowego posiadacza: 

a) należytość zasadnicza . . . • 0,25 fr. zł. 
b) nadto za każde 10 koron (choćby 

rozpoczęte) czystego dochodu • 0,05 " " 
J.eżeli uchwab sądowa lub arkusz zgłoszeń obej

mują realności zapisane w kilku arkuszach grunto
wych, należy liczyć taksę fasadniczą tylko jeCien raz, 
a czysty dochód wszystkich arkuszy posiadłości zesu
mować. 

Przy wspólnych posiadłościach należy w zesta
wieniach porówna wczych zmienionych arkuszy w ru
bryce "uwaga" podać imię i nazwisko nowonabywcy. 
, . 2. Za przepisafTie pojedyńczych parcel, prze
' chodzących jednym aktem prawnym na nowonabywcę: 

a) należytośc zasadnicza . . . . 0,25 fr. zł. 
b) nadto od każdych 10,(choćby roz· 

poc.zętych) punktów. • .• . • 0,10 " " 
. Ilość punktów tworzy suma parcel i ich czystego 
;dochodu, przyczem rozpoczęte korony zaokrągla si~ 
Ido pełnych koron. 
, 3. Przy złączeniach arkuszy pOSiadłości należy 
tzaliczać należytość jak po'd 2. a), · b). . 
.; 4. Przy utworzeniu nowego arkusza posiadłości 
:dolicza się nowonabywcy także należytość za ilość 
'użytych druków wedle pozycji L:p. 17 taryfy cen R. 
. 5. Przy sporządzeniu arkuszy posiadłości dla 
!gmin zrekonstruowanych należy wymierzać należy
'tość jak pod 2. a), b). 
, 6. Sprostowania omyłek w operacie _ katastral-
nym wolne są od należytości. . , 

Opłaty wedle taryfy I mają być wymierzane 
we wszystkich . wypadkach tak pomiarowych, jak i nie
pomiarowych, t. j. od każdej czynności ewidencyjnej, 
z wyjątkiem . punktu 6 i wypadków zmian w przed
miocie i w uprawie, gdy nie zachodzi równocześnie 
zmiana VI posiadaniu. 

T R R Y F R II. 
I 

Za pomiary urzędowe wynosi: 
a) należytość zasadnicża . . . 0,75 fr. zł. 
b) a nadto od każdych 25 arów po 0,05 " " 
Za każde rozpoczęte dalsze 25 arów 

liczy się. . . . • . . • . : . . 0,05 " " 
Jeżeli pomiar obejmuje kilka parcel położonych 

w różnycli miejscach (tej samej .gminy) należy liczyć 
taksę zasadniczą tylko raz, a następnie po 0,05 fr. zł. 

• od kazdych 25 arów w każdern położeniu. 

Za przeprowadzenie podziałów w mapach ka
tastralnychna podstawie planów działowych, sporzą
dzonych przez . cywilnych techników należy zaliczać 
całą należytość wedle taryfy I i całą należytość we
dle taryfy II, przyczem jednak wszystkie parcele dzia
łowe objęte jednym planem (w tej samej gminie) 
należy uważać jako jedną grupę. 

Za pomiary zmian w przedmiocie i w uprawie, 
jeżeli nie zachodzi równocześnie zmiana w posiada~ 
ni u, ma być wymierzoną połowa taryfy II, jeżeli zaś 
zachodzi także i zmiana w posią.daniu celła taryfa I 
i cała taryfa II. ~ 

Przewidziane wart. 57 ustawy ewidencyjnej 
z 23 maja 1883 r. grzywny porządkowe w kwocie 
2 koron, w razie nieusprawiedliwionego niejawienia \ 
się 'wezwanych posiadaczy gruntowych do udzielenia 
urzędnikowi pomiarowemu wyjaśnień co do stanu 
posiadania, ustala się do kwoty 1 fr. zł. . od każdego 
wypadku przekroczenia. 

30. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 30 grudnia 1923 r. , . 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia wyko
nawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. do ustawy 
z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organi. 

zacji władz i urzędów skarbowych. 

Na zasadzie art: 12 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz I urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. N!! 65, poz. 391) zarządza 
się co następuje: . . 

§ 1. Paragrafy 20, 21 i 22 rozporządzenia wy-o 
konawczego z dn. 30 stycznia 1920 r. do ustawy 
o organizacji władz ,i urzędów skarbowych (Dz. U. 
R. P. N2 15, poz. 81) zmienione rozporządzeniem 
Ż dnia 17 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 36, poz. ?39) 
otrzymują następujące brzmienie: 

§ 20. "Wszelkie umowy najmu pomieszczeń 
dla urzędów i zakładów skarbowych, o ile termin 
najmu nie przekracza 3 lat, a wysokość czynszu 

. równowartości 500 franków 'złotych rocznie, zawiera 
Izba Skarbowa. O ile czynsz roczny przekracza rów
nowartość 500 franków złotych, lub termin najmu 
3 lata, projekt umowy winien być przedstawiony do 
zatwierdzenia Ministerstwu Skarbu wraz z opinją Dy-
rektora Izby Skarbowej. , 

Kontrakty najmu podpisuje w imieniu Skarbu 
Państwa Dyrektor Izby Skarbowej · lub upoważniony 
przez niego urzędnik". 

§21. ,,00 czasu ' wydania ogólnych przepisów 
o sposobie przeprowadzania robót i dostaw państwo
wych w każdym · poszczególnym wypadku określa 
Izba Skarbowa, w jaki sposób · ma być wykonana do
stawa lub robota, czy przez przedsiębiorcę w drodze 
przetargu lub z wolnej ręki, czy spdsobem gospo
darczym, o ile chodzi o dostawy i roboty do równo· 
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wartości 500 franków 'złotyct; co do robót i dostaw 
przekrac;!:ających równowartoś~ 500 franków złotych 
decyduje Ministerstwo Skarbu Ol. 

§ 22. "Umowy dostaw i umowy wy!-wnania 
fQbót, . o ile cena dostawy czy roboty nie przekra
~~a 'jednOic;lzowO równowartości 150 franków złotych 
mogą być zawierane przez naczelników urz~dów 
skarbowych w grani~ach pf':ewidzianego na ten cel 
kredytu. Jeżeli cena umowy przekracza rówl1owar
to~ć 150 franków złotych, a nie przekracza równo
wartości 1.000 franków zlQty~h projekty umów win
ny być zatwierdzane przez Izbę Skarbową; gdy cena 
przekracza równowartosć 1.000 franków złotych na
leży wyjednać decyzję IVlinisterstwa Skarbu". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie, z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 1924 r. Z tym dniem traci moc rozpo
rządzenie Ministra Skarbu z .dnia 17 marca 1923 r. 
VI przedmiocie zmiany rozporządzeni3 wykonawcze
go z dnia 30 stycznia 1920 r. do ustawy z dnia 
31 lipca , 1919 r. o tymczasowej organizacji władz 
i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. Ni! 36, poz. 239). 

Minister' Skarbu: W. a,'abskl 

31. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 31 grudnia 1923 r. 

w przedmiocie umorzenia należności skarl?o
wych z tytułu zaległych podatków i opłat oraz 

kar za zwłokę i grzywle~. 

Na zasadzie art. 6 i 11 ustawy z dnia 6 grud
nia 1923 1'. o zastosowaniu stałej jednostki do obli
czania danin, niektórych innych dochodów publicz
nych, oraz kredytów udzielanych przez instjtucje 
p(3ństwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. Ni;! 127, 
poz. 1044) zarządza się co następuje: \ 

§ 1. Zaległe po dzień 1 stycznia 1924 r. z ty
tułu podatków i opłat należności Skarbu Państwa 
wraz z odsetkami i I<arami za zwłokę ulegają z tym
że dniem umorzeniu, o ile w poszczególnej pozycji 
księgi bierczej wzgl. listy płatniczej kwota podatku 
nie dosle,ga równowartości jednej dziesiątej franka 
złotego. 

, \ 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister SI\arbu: W. arabski 
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32. 

Ro~porządlenie IV Ministra Sii.arbu 
z dnia l stycznia 1924 r. 

w celu wyko-minia art. ·art. 1 do 7 ustawy z dnia 
11 sierpnia. 1923 f. o podatku majątkowym; 

Na mocy art. 90 ustawy z dnia 11 Sierpnia 
1923 r. o podatku majątkowym (Dz. U. R. P. Ni! 94 
poz. 746) zarządza si~ co następl1je: 

Do art. 2 ustawy. 

Obowiązek podatkowy. 

§ 1. Obowiązek opłacania podatku majątko
wego obciąża osoby fizyczne i spadki wakują ' e (nie
objęte) oraz osoby prawne. 

Obowiązek ten · może być <:llbo całkowity albo, 
częściowy, zależnie od .tego czy dane osoby (spadki) 
podJrgają podatkowi od wartości całego majątku, 
czy też tylko od wartościcz~ś.ci majątku. , 

Osoby, obowiązane do op~acania podaUtU od 
. wartości całego majątku. . 

§ 2. Od wartości calego majątku podatek 
opłacają: 

1) osoby fizyczne, mając~ na obszarze Rzeczy
pospolitej miejsce zam ieszkania lub przebywającę!'la 
tym obszarze d łużej niż rok; 

2) spadki wakujące (nieobjęte) po osobach wy-
mienionych pod 1); \ 

3) osoby prawne, mające siedzibę na obszarze · 
Rzeczypospolitej Polskiej. Do osób prawnych zalicza 
ustawa również spóll~i firmowe i firmowo-koman4y
towe (jawne spółki handlowe). Za siedzibę osoby 
prawnej uwnża się to miejsce, w którem znajduje 
się główny zarząd tejże osoby. 

, Do wartości podlegającego podat{<owi majątku 
nie dolicza się jednak wa.tości nieruchomości, znaj
dujących si~ poza .obszarem Rzeczypospolitej Pol
skiej oraz kapitałów zakładowych i obrotowych, słu~ 
żących ,poza obszarem Rzeczypospolitej do prowa
dzenia gospodarstwa rolnego lub leśnego, górnictwa, 
przedsiębiorstwa przemysłowego lub Ilandlowego.; 
o ile tego rodzaju przedmioty majątkowe: . 

a) należą do osób fizycznych i spadków waku-
jących (nieobjE;tych); , 

b) zostały no by te lub ulokowane zagranicą przed 
dnie~ 31 grudnia 1918 r.; 

c) zostały pociągnięte do podetku tego samego 
rodzaju \V kraju, w l~tórym się znajdują, a od
nośne pafistwo post~puje według zasad wza',;. 
jemności co . do takich. samych przedmiotów 
majątkowych znajdujących się W Polsce. 

Okoliczności, czy wymienione wyiej majątki zo
stały nabyte lub ulokowane zagranicą przed 31 gru
dnia 1915 r. oraz, czy majątki te podlegają podat
kowi majątkowemu zagrani tą,' winien udowodnić 
płatnik przed wymiarem podatku. : 

Jeżeli jednak w postt:powaniuwymiarćwetn 
ok~że się, Ź~ ,podatek zilgraniczny jest mniejszy od., 


