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powiadających według najbliższej tablicy po
szczególnych rodzajów ulSzkodZeń, lecz po roz
ważeniu, o ile zmniejszOnel lub zupełnie utra
coną zosŁała zdolność danego osobnika do pracy 
pod wpływem wszystkich, zbiorowo otrzyma
nych przezel'i uszkodzeń, w związku ze stanem 
jego zdrowia i rodzajem zajęcia. 

W żadnym wypadku utrata zdolności do 
pracy nie może być ocenioną ponad 100% . 

U wag a 4. l'Iie wymienione w tablicy 
uszkodzenia cielesne (urazowe i inne), określają 
się również w odsetkach od O do 100 stosow
nie do ich znaczehia bezpośredniego, oraz do 
wyżej wymienionych względów ogólnych. 

356. 

Rozporządzenie Ministra Robót Public~nych 
i Ministra Skarbu 

z dnia 13 lutego 1924 r. 

w ,porozumieniu z l"linisŁrem Sprawiedliwości, 
dotyczące wymiaru i poboru opłat :ta przepro
wadzenie· zmian w operacie katastralnym na 
'obszarze województwa poznańskiego i pomor-

skiego. 

l'Ia zasadzie § 38 i 55 ' ustavv'y z dl1. 8 lutego 
1867 r. dotyczącej podziału i poboru podatku grun
towego w sześciu wschodnich prowincjach Państwa 
i zażaleń przeciw nadmiernemu obciążeniu podatkiem 
gruntowym (Zb. Ust. pruskich str. 185), § 18 i 23 
'ustawy z dnia 21 maja 1861 r. o wprowadzenie 
powszechnege podatku budynkowego (Zb. Ust. prusko 
str:. 317), § 14, ustęp 2 ustawy z dnia 14 lipca 1893 r. 

' dotyczącej zniesienia bezpośrednich podatków pań
stwowych (Zbiór Ustaw pruskich str. 119), art. 1 
punkt 6 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o orga
nizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Pu
blicznych (Dz. P. P. P. NO! 39 poz. 283), wreszcie 
ustawy z dnia , 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu sta
łej jednostki ' do obliczania danin, niektórych innych 
dochodów publiC2hych oraz kredytów, udzielanych 
prze-z: instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. 
R. P. N2 127 poz. 1044) zarządza się co następuje: 

§ 1. Tytułem cżęściowego zwrotu kosztów spo
wodowanych przeprowadzeniem w operatach kata
stralnych zmian w posiadaniu opłacają nowonabywcy 
gruntów i budynków położonych na obszarze wo
jewództwa poznańskiego i pomorskiego należytości 
wyszczególnione w § 2 niniejszego rozporządzenia. 

l'lależytośćtę oblicza się odrębnie od gruntów 
i odrębnie od budynków; wymiar należytości IJsku
tę<;znia się we frankach złotych, płatnych w markach 
polskich według prierachowania ustalonego przez 
Ministra Skarbu w myśl ustawy z dn. 6. XII. 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 127 poz. 1044) a obowiązującego 
w dniu zapłaty odnośnej należytości. 
, Pobór tej należytości na rzecz Skarbu Państwa 
następuje równocześnie z poborem' podatku grLmto-

wego i budynkowego na pod~tawie wymiaru dol~o
nanego przez administrację katastralną. 

§ 2. Za przepisanie w operacie katastralnym 
gruntu lub budynku przypada do uiszczenia mile
żytość, której wysokość zależną jest przy gruntach 
od wysokości czystego dochodu katastralnego, a przy 
budynkach od wysokości wartości użytkowej, a miCl
nowieie: 

la) przy 'gruntach o czystym dochodzie katastral~ 
nym mniejszym niż 

20 talarów. • 0.10 fr. zł. 
ponad 20 do 40 " • • 0.20 " lO 

" 40" 60" 0.30 " " 
" 60" 80" 0.40 " " 
ot 80" 100 " •• 0.50 " " 
" 100" 200 • • .1.00 " " 
" 200" 300 li •• 1 .50 " " 
" 300" 400 .. •• 2.00 " " 
" 400" ,500 " .. ' 2.50 " " 

większym niż 500" 3.00 " " 
b) przy budynkach o wartości użytkowej mniej

sZ:cj niż, 

150. mk. złotych. 0.10 fr. zł. 

0.20 " " 
• • 0.30 " " 

ponad 150 do 400" ;, 
" 400" 800" " 
" 800" 1200 " " 

większej niż 1200" " 
0:40 " " 
1.00 " " 

Należytość wymierza się od każdego poszczegól
nego aktu, na mocy którego własność nieruchomości 
przechodzi od jednego właściciela do drugiego, przyj
mując prZytem sumę czystego dochodu wszystkich 
gruntów względnie sumę wartości użytkowych wszyst: 
kich budynków, które mają być przepisane każdemu 
'poszczególnemu nabywcy, o ile się 'je ' wpisuje na tej 
samej karcie księgi wieczystej. \ . 

Jeżeli zajdzie wypadek przepisania w operacie 
kutastralnym nieruchomości na kilku nowonabywców, 
a nieruchomości każdemu poszczególnemu nabywcy 
przypadające mają otrzymać nową kartę w księdze 
wieczystej, natenczas opłaca każdy nowonabywca 
z osobna. 

Jeżeli pewna nierucho\11ość zosŁanie w opera
cie katastralnym przepisana na nowonabywców w nie
wydzielonych częściach, natenczas rozdziela się wy
mierzoną należytość na wszystkich nowonabyw ców 
vi stosunku odpowiadającym wysokości udziałów. 

Przy fizycznym podziale nieruchomości pomie- , 
dzy współposiadaczy opłacają należytość wszyscy no
wi właściciele, jeżeli nawet nie zachodzi w rzeczy
wistości zmiana w posiadaniu. O ile wydziela się 
tylko część dla jednego współposiadacza, natenczas 
o'płaca on tę należytość tylko z \vydzielonej sobie 
części. 

§ 3. Nie wymierza się należytości za przepi
sanie nieruchomości w operacie katastralnym w wy
padkach, gdy: 

a) nie wykazują one czystego dochodu katastral
nego lub wartości , użytkowej, 

b) wolne są od podatku gruntowego lub bu
dynkowego, 

c) przechodzą na własność Sl<arbu Państwa, 
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d) zachodzi sprostowanie usterek powstałych 
przez błe.dny wpis nazwiska właściciela, par
cel, powierzchni, czystego dochodu i t. p., 
o ile równocześnie nie zachodzi zmiana VI po· 
siadaniu. 

, 
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

cie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą na 
obszarze województw: poznallskiego i pomorskiego. 
Z dniem tym traci moc obowiązującą § 3 rozporzą
dzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 7 listopa
da 1923 r., dotyczącego taryfy opłat za prace wyko
nane przez zarząd katastralny na obszarze woje
wództwa poznańskiego i pomorskiego (Dz. U. R. P. 
Nz 118 poz. 950), oraz wymienione tamże rozpo rzą
dzenia pruskich Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości 

-. z dnia 16 stycznia 1909 r. i odnośna taryfa z dnia 
15 grudnia 1898 r. 

I\ierownik Ministe rstwa Robót Publicznych: Rybczyński 

Minister Skarbu: W. Grabski 

[vi inister Sprawiedliwości: WI. WygallOwski 

357. 

Rozporządz.enie Ministra Rolnictwa Dóbr 
Państwowych 

z dnia 4 kwietnia 1924 r. 
\ 

wydane w por:;ozumieniu z Ministrem Spr,aw We
wnętrznych w przedmiocie zewn~tni1yc~t o,;znak 
organów straży ella ochrony kuttury !{rajowej 
na obSZarze województw: krMwwskiego, lwow
sldego, stanisławowskiego i tarnopolskjego oraz 

cieszyJ1sJ·dej cZfiśd województwa śłąskiego. 

Na podstawie § 6 ustawy z dnia 29 maja 1887 r. 
o zewnętrznych odznakach organów straży dla ochro
ny kultury krajowej ustanovIione j i zaprzysif;ZOTlej 
(Dz. U5t. i Rozp. Kraj. dla }\ról. Gal. i Lodom. z W. 
ł\s. Krakowsk. Nil 42) zarządza się co następuje: 

§1. Jako odznakę służbową dla organów stra
ży, USb.!10iVionej dla ochrony rozmaitych gałęzi kul
tury, jako to: gospoda,rstwa rofnego,k: śrte go, lewic
ctwa i rybofówstwa, ustana'"via się opaskę sukienną 

ł z tarczą z iółtej blachy na niej prlytvvierdzoną 
OpCisk~ tworzą 2 zszyte z sobą pasy: górny KO

loru trawiastego (jasnozielony), dolny zas .---- żółtego, 
o szeroKo:ścj 6 cm. każdy. 

Ta rcza. owalna o wymiarach 10 cm. dlufJOścl 
i 9 cm. sz:crokośc:i; mi środku tarczy wyŁloczony jest 
orzeł potsb , a wkpto napis, oznaczający bliżej gałęź
kultury krajowej, dra ja.kiej strażnik 'jest ustanowiony. 

§ 2.. Opisanq VI § 1 odznakę strażnicy winni 
nosić na lewym rękawie nazewnątrz. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo
wiązującą z dniem ogloszenia. 

Równocześnie uchyla się rozporządzenie b. Na
miestnictwa z dn. 28 listopada 1887 r. (Dz. Ust. j Rozp. 
Kraj. dla Król. Gal. i Lodom. z W. Ks. Krak. N2 65). 

I 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

Minister Spraw Wewnr;:trznych: Z. Nilbner 

358. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr 
I 

Państwowych 

z dnia 14 kwietnia 1924 r. 

wydane w porozumieniu z l\1inislrem Przemy
słu i Handlu oraz Ministrem Slmrbu w przed
miocie norm szacunkowych zwierząt handlo-

wych dla wymiaru podatku procentowego. 

Na zasadzie art. 1178 ()stawy lekarskiej (Zbiór 
Praw b. Ces. Ros. t. XIlI wyd. 1905 r.) w brzmieniu, 
nadanem mu ustawą z dnia 18 listopada 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 99 poz. 712), rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na 
obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy 
z dnia 18 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P . .N2 60 
poz. 541) oraz stosownie do postanowień ustawy 
z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej je
dnostki do obliczania danin, niektórych innych do
chodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez 
instytucje pa{lstwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. 
N2 '1 27 poz. 1044)-zarządza się co następuje: 

§ l. Ustanawia się następujące norm)' szacun2 
Kowe zwierząt handlowych w ceiu wymiaru -podatku 
proce n towego: 

a) za buhaje, woły r krowy • • .350 fr. zł. 
(podatek w wysokości 2% wynosi 7 ..lO) 

b) za jałownik od P/2 rbku do 2 lat 200 .. " 
(podatek w wysokości 2% wynosi 4 ",,) 

c) ta cie lęta do '/2 rOKu . • • • 50 lO" 
(podatek w wysokości 1% . ... ' . . 0,50 .. ") 

d) za owce i kozy. - . . • • . 40 ." 
(poda tek w wysokości 1% wynosi '0,40 .. ,,) 

e) za jagnięta i koźlęta. ~ . . . 10 ". " 
(podatek w wysokości 1°10 wynosi 0,10" Ol) 

f) za świnie . . . . . . . . . 250 " .. 
(podatek w wysokości CJ/o wynosi 5 "lO) 

§ 2. Podatek procentowy pobierany bĘdzie 
w markach polskich według Kursu franKa złotego, 
obo',viź'lzującego-w myśl ut. 3 ustawy z dnia 6 gru
dnia 1923 r. (Dz. (J. R. P . .Nz 12'7 poz. 1044) w dniu 
25' miesiąca poprzedzającego-na oKres od 1 do 15 
włącznie danego miesiąca ara:.! w dniu 10 danego 
miesi~ca-na okres , od dnia 16 do końca tegoż mie-
siąca. • 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze' zyskuje moc obo
wiązującą na obszarze b. zaboru rosyjskiego z dniem 
1 maia 1924 r. 


