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DzIennik Ustaw. Poz. 466 i · 467. ,685 

Niniejsze'zezwolenie ważne jest do 
odwolania. 

Minister 
. (M. P.) 

'Opłata stemplowa 
. uiszczona. 

M.lNISTERSTWO REFORM ROLNYCH 

Departament Regulacj i Rolnych 
Wz6r N2 2. 

i Pomiarów 

N •........................... 

.Dnla .: ........... ................... ......... 1!il2 ..••. r. 

. ~. 

UPOW f\ŻNIENIE. 

Ministerstwo Reform Rolnych upo-
wężnia p. ..... ............................................................ za-
mieszkałego w ...... ............................................ . ... ·....." 
do wykonywania .. . ... . ........ _.. ...... czynności 
pomiarowych, związanych z przebudową 
ustroju rolnego na terenie działania Okrę-
gow......... Urzęd . ZiemskL ..... . 

Powyższe czynności pomiarowe winny 
być wykonywane przez p.. ... .. . ... .......... . 

..., zgodnie z obowiązującemi 
w tym względzie ustawami, rozporządze
niami, instrukcjami i przepisami Minister
stwa Reform Rolnych. . 

Niniejsze upoważnienie ważne jest do 
dnia 31 grudnia 192 r. 

Władze państwowe wzywa się do 
o kazywa n ia p. .......... . ......................... ............... .......... . 
odpowiedniej pomocy przy wykonywaniu 
czynności pomiarowych, związanych z prze · 
budową ustroju rolnego. 

Ministe r 

"'Opłata stemplowa 
.• uiszczona. 

U-t P.) 

Wzór N2 3. 
ZEZWOLENIE. 

Ministerstwo Reform Rolnych zezwala 
. k p ...... ... ............ ... .... ....... .. ............................... zamlesz a-

lemu w ......... _ .. _______ ....... na wyko-
nywanie ....................................... czynności pomia-
rowych, związanych z przebudową ustroju 
rolnego pod kierownictwem Okręgowego 
(,lrzędu Ziemskiego w ................................................. . 

Powyższe czynności .P?miarowe p . ..... ~. 
......... . ................ WInien wykonywac 

zgodnie z wszelkiemi obowiązujące mi w tym 
względzie ustawami, jak również r'łzporzą
dzeniami, instrukcjami i przepisami Mini-
sterstwa Reform Rolnych. , 

Niniejsze zezwolenie ważne jest do 
dnia 31 grudnia 192 r. 

'Opłata stemplową 
uiszczona. 

(M. P.) 
Minister 

467. 

Rozporządzenie M..inistra Roform . Rolnych 
i r~1histra Skarbu 

z dnia 10 maja 1924 r. 
j 

wydane Witpcrozumieniu z J'V\inistrern Rolnictwa 
i 'Dóbr Państwowych, w przedm iocie ustalenia 
ceny sprzedażnej poszczególnych gospodarstw 
i parcel gruntowych i rozracnunlm z ich naq 

bywca mi. 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15 lipca 
1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. p~ 
NQ 70 poz. 462), oraz rozpo rządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dn. 20 stycznia '1924 r., o określeniu 
wartości przedmiotów majątkowych, oraz zaciąganiu 
i dochodzeniu zobowiązań w złotych (Dz. U. R. P. 
N2 7 poz. 64), i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- . 
spolitej z dnia 14 kwietnia 1924 L, o zmianie ustroju 
pieniężnego (Dz. U. R. P. N2 34 poz. 351), zarządza 
się co następuje: .. . 

§ 1. Ceny sprzedażne poszczególnych gospo
darstw i parcel gruntowych (gruntów i zabudowań) 
odsprzedawanych przez Urzędy Ziemskie, ustalone 
w ilościach żyta zgodnie z instrukcją Ministra Reform 
Rolnych, wydaną w porozumieniu z Ministrem Roi
nictwa i Dóbr Państwowych oraz z Ministrem Skarbu, 
oraz zadatki i kwoty na poczet tych cen kupna-sprze
daży wpłacone przez nabywców w różnym czasie. 
przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia 
i przeliczone na ildści żyta, w myśl tej instrukcji
podlegają przeliczeniu na złote przez pomnożenie 
ilości żyta przez mnożnik 20 (dwadzieścia). 

§ 2. Zadatki i kwoty wpłacane na poczet ceny 
kupna-sprzedaży (§ 1), po dniu ogłoszenia niniejszego 
rozporządzenia, winny być przyjmowane . i zaliczant,~ 
wprost w złotych zgodnie z rozporządzeniem Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 , r. 

' 0 zmianie ustroju p ie niężnego (Dz. U. R. P. N2 34 
poz. 351). 

§ 3. Do sumy szacunkowej gruntów (użytków 
rolnych) dolicza się 3%, na tworzenie specjalnych 
funduszów na sfinansowanie osadnictwa i parcelacji. 

§ 4. W miejscowości a ch, gdzie obowiązują 
przepisy katastralne, stosunek poszczególnych klas:, 
podanych w Instrukcji Ministra Reform Rolnych z dn. 
4 września 1923 r., wydanych w porozumieniu z Mi. 
nistrem Rolnictwa i Dóbr Państwowyc h, oraz z Mini. 
strem Skarbu w przedmiocie ustalenia ceny sprze
dażnej poszczególnych gos podarstw i parcel grurlto. 
wych, i rozrachunku z ich nabywca mi (Monitor Poł
ski. N~ 219 poz. 286), do klas katastra ln ych, ustala 
Minister Reform Rolnych, w porozumieniu z Mini
strem Skarbu. 

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

Minister Reform Rolnych: Z. Ludkiewicz 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych : Jcrnicki 

. ' 


