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Dzienn!k Ustaw. Poz. 356, 357 i 358. N'g 34. 522 
« 

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. 



/ 

Nz 34. Dziennik Ustaw. Poz. 358. 359, 360 i 361. 523 
--------~------------------ --------~_.--~----------~------

Ró~nocześnie traci moc obowiązującą rozporzq
, dzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Pmlsl\uowych z dni,a 
, 15 stycznia 1924 r. wydane VI porozumien iu . z fĄin i
strem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Skarbu 
(Dz. U. R. P. N2 7 poz. 71). / 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

lv\iniste'r Przemysłu i Hand!u: Józef Kiqdroń 

Minister Skarbu: W. arabski 

359. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 11 kwietnia 1924 r. 

, \v przedmiocie odroczenia oznaczonego wart. 8 
część pierwsza ustawy z dnia 10 stycznia 1924 r. 
terminu płatności podatku dochodowego, ' oraz 
w przedmiocie przesunięcia na rok podatkowy 
1924 terminu do składania zeznań o dochodzie 
z art. 49 ustawy o pal'istwowym podatl<u do-

stwowym podatkiem dochodowym dodatki komunal. 
ne, przypadające w myśl art. 6 część fi ustawy z dnia 
10 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 13, paz. 110). , 

§ 3. Termin do składania zeznań o dochodzie 
do wymiaru podatku dochodowego na rok podatko
wy 1924 od racza si ę dla osób fizycznych i prawnych 
oraz spadków wakujc;cych do 24 maja 1924 r. 

Do zeznania należy dołączyć w oryginałach lub 
w odpisach ' dowody uskutecznienia zaplaty dwóch 
rat podatku, określonych w § 1 punkt 1 i 2 niniej
szego rozporządzenia. ' 

§ 4. Jeżeli uiszczenie podatku wraz z dodat
kiem komunalnym (§ 2) nie nastąpi w terminach 
płatności, oznaczonych w .§ 2 niniejszego rozporzą
dzenia, to od nieuiszczonych kwot będą pobierane, 
w myśl art. 9 ustawy z 'dnia 10 stycznia 1924 roku 

, (Dz. U. R. , P. N2 13, poz. 110), kary za zwłokę w wy
sokości 2% miesięcznie, a nadto nieuiszczone na
leżności podatkowe ulegną, w myś l rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1924 r. 
o podniesieniu stawe k podatków bezpośrednich 
(Dz. U. R. P. N2 16, poz. 151), podwyższeniu o pół 
piOcentu za każdy dzień zwłoki. 

wchodzi w życie ' 

chodowym. ,z 
§ 5. Rozporządzenie niniejsze 

dniem ogło~zen ia . ' 

Na podstawie części drugiej art. 122 ustawy 
O państwowym podatku dochodo wym ogłoszonej roz
porządzeniem [I'linistra Skarbu z dn ia 14 lipca 1923 r. 

, (Dz. U. R. P. N!ł 77, poz. 607) zarząd za co następuje: 

§ 1. Płatność podatku dochodowego za r. 1924, 
przypadającego w myśl art. 8 część pierwsza ustawy 
z dn ia 1 o stycznia 1924 r. w przedmiocie przepisóvJ 
o państwowym podatku dochodowym obowiązujących 
na ca łym obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. N2 13, 
poz. 110) d o uiszczenia zarówno przez osoby fizyczne 
i spadki wakujące, jak i przez osoby prawne rozkłada 
się na raty w sposób następujący: 

l ) do dnia 23 kwi.etnia 1924 r., o ile chodzi 
o osoby fi zyczne i spadki wakujące , względnie do 
dnia 1 maja 1924 r., o ile chodzi o osoby prawne
winna byc: wpłacona na poczet podatku dochodowego 
za rok 1924 czę ść: podatku w całorocznej wysokości 

, podatku dochodowego, należnego za rok 1923 a zwa
loryzowanego na franki z ł ote według kursu 1 frank 
złoty = 100.000 mk., 

2) do dnia 24 maja 1924 r. winna być zapła
cona różnica pomiędzy połową podatku przypadają
cego od dochodu zezn a nego na rok podatkowy 1924, 
a należnością p9datku dochodowego. uiszczoną w myśl 
pUl)ktu 1 niniejszego § do dnia 23 kwietnia 1924 , r., 
względnie do dnia 1 maja 1924 r., 

3) d'o dnia 24 czerwc<;l 1924 roku winna .być 
uiszczot1a l /i część podatku , przypadaj ącego od do
chodu zeznanego na rok' podatkowy '1924, 

. 4) do dnia 24 lipca 1924 r. winna być uiszczo
na pozostała reszta - podatku przypadającego od do
chodu zeznaneg~ na rok podatkowy 1924. 

\ § 2. W trybie i terminach oznaczonych w § 2 
t ,niniejszego rozporządzenia winny być za płacon e , 

o , ile chodzi o b. dzielnicę pruską i górn ośląską 
część województwa śląsl~iego, równocześnie z pań-

fJ\inisŁer Skarbu: W. Grabski 

360. 

. Obwieszczenie M.inistra Skarbu 
z dnia 15 kwietnia 1924 r. 

I 

W przedmiocie ro:zpocz·ttcia czynności ' przez 
Bank Polski. 

Na podstawie a rt. 15 rozporządzenia Prezydenta 
Rzetzypospolitej z dnia 14 ·kwietnia 1924 r. w przed
miocie zmia ny · ustroju pieniężnego (Dz . . U. R. P. 
N2 34 poz. 351) ustalam datę rozpoczęcia czynności 
przez Bank Po.Jski na dzień 28 kwietn ia 1924 r. 

Mi niste r Skarbu: W. Grabski 

361. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 14 kwietnia 1924 r. 

w przedmiocie złożenia przez Rząd Jugosło
wiański dOKumentów ratyfikacyjnych Konwen
cji, podpisanej w Rzymie dn. 6 kwietnia 1922 r. 
pomiędzy Rustrją, Wągrami, Włochami. Po [sk~, 
Rumunją. Krolestwern Serbów, Kroatów i Sło
weńców oraz Czechosłowacją, . dotyczącej spraw 

archiwalnyth. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodhie 
z komunikatem Rządu Włoskiego, że w dniu 22 lu-

I 


