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-
eJ polskie monety sre,brne' f bilon (arf. 53, 

punkt bt; 
dl portfel wekslowy (art. 55, punkt a),; 
e l pożyczki. zahezpkczone zastawami (art. 6l}j 
f) zdyskontowane {art flO} i skupione na wła. 

sność papiery procentowe fart. 55, punkt eJj 
g} dług Skarbu ~art. 53, punkt e)j 
h) nieruchomości i ruchomośd~ 
i) inne aktywa, 
R Po str_oIl~e, ~i~mel: , _. 
a) kapitał zakładowy; 

b) fundusz zapas(Jwy;.'<." ' -.-"- ' .. 
c) obieg' 'biletów bańkow'yth; ' 
d) rachunki żyr.owe i inne zobowiązaniaj 
e) iime pasywa. 

Art. 85. Bank Polski jest wolny od wszelkich 
podatków państwowych i samorządowych, jako też od 
wszelkich opłat stemplowych, z wyjątkiem podatku 

. od nieruchomości i podatku gruntowe~o. 

Zamieszczone na końcu postanowienia przejścio
we o Komitecie Organizacyjnym Banku (art. 91, 92 
i 93} skreśla się. 

532. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 25 sierpma 1926 J'. 

\ 

W SJnawie _talenia wykaZ1l pGWiałów górskich. 

Na pOOstawie cz. 8 art. 50 ustawy z dnia 28 gm. 
(lnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolneilDx. U. R. P .. 
z 1926 r. Nr. 1 poz. 1) zarządza się co następuje: 

§ 1. Do powiatów górskich w rozumieniu cz. 8 
. art. 50 powołanej ustawy zalicza ' Się: 

IJ Na obszarze województwa krakowskiego p6-
:wiaty: bialski, gorlicki, grybowski, jasielski, limanow
.ki, makowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, 
~adowicki i żywiecki. 

2) Na obszarze województwa lwowskiego powia
ty: brzozowski, dobromi1ski, drohobycki, krośnieński, 
liski, przemyski, samborski, starosamborski i sanecki. 

3) Na obszarze województwa stanisławowskiego 
powiaty: bohorodczański, doliniański, kaluski, ko
$owski, nadwórniański, peczeniżyński, skolski i tur;. 
:c:zatiski. 

4l Na obszarze województwa śtą,skieg.o powiaty: 
bielski i cieszyński. 

§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
e dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministr6w: K. Bart~l 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

533. 

. Rozporządzenie Rady .Ministrów 

z dnia 25 sierpnia 1926 r. 

o zaliezaniu gruntów na poczet. wykonania wykazu 
imie~nego ,na r9~ 1926, , 

. Na mo(:-ycz. cz. 1 i 3 ,ait, 19'ustawy z dnia 2S ' 
grudnia 1925 r. o wykona:nru retOl:my rolnej (Dz. U. 
R P. z 1926 r. Nr. 1 poz. 1) zarządza się co naśtę-
pufe: . . 

§ 1, Obowiązek parcelacyjny" wynikający; roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1926 
roku o ustaleniu na rok 1926 wykazu imiennego nie~ 
ruchomości ziemskich, podleg'Cl:rą€:Je.h wykupowi (Dzr 
U. R. p, Nr. 2 poz. 14}, moźe być uznany za wypeł
niooy, o ile właściciel zamieszczonej w tym wykazie 
nieruchomości ziemskiei dobrowolnie, i we właściwym 
czasie rozparceluje w rozumieniu cz. 3 art. 11 luh 
sprzeda Państwowemu Bankowi Rolnemu należący 
do tegoż właściciela obszar nie mniejszy od wskaza
nego w wykazie imiennym, a wchodzący częściowo 
lubC'ałkowide w skład niernchomości ziemskie;, . nie
wymienionej w wykazie imiennym. 

§ 2. Uznanie w myśl § 1 obowiązku parcelacyj .. 
nego za wypełniO'IlY przez właś:cicieJa, zwalnia nale
żą€ą d& niego, a zamieszczoną w wykazie imiennym 
nieruchomQść ziemską od !fkutków, przewidziarry-dr 
w ćz. 2 art. 20 ustawy z dnia 2'8 grudnia 1925 r. (1 wy~ 
kooanru refonny mIner. 

§ l. O zastos~wanju posta.oowi~ń. § l do po
szczególnych nieruchomości. ziemskich,. zamie$zcw
nych w wykazie imiennym, decydui~ Minister Reform 
RQF.nych według swobodnego uznania. 

. §: f, Rozporządzenre niniersze wchodzi w źycie 
Z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlei 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewit'Z 

534. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 

z dnia 25 sierpnia 1926 r. 

O uproszczeniach przy wykonywaniu parcelacji 
w związku z postępowaniem scałeniowem. 

Na mocy cz. 2 art. 48 ustawy z dnia 28 grudnia 
:1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
z r. 1926 Nr. l, poz. 1) zarządza się co następuje: 

§ t, Przy przeprowadzaniu parceIacj.i obsza
iów poddanych ohowiązkowirozparcelowania w myśl 
cz. larŁ, 15 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wy-

/' 



T)'>:;('nni~ _ tJ.staw. Po~z:::._5::::3=-4=---:.i....::5::3:.:5:.:.... ____________ .N!~g_9_2_._ 

konaniu reformy rolnej mają zastosowame następują
ce przepisy: 

1) Decyzja Ministra Refo:-m Rolnych, nakładają
ca obowiązek rozparcelowama w mysI cz. 1 art. 15 
ustawy ° wykonaniure{ormy rolnej, uzupełniona 
przez Okręgowy Urząd Ziemski ~astrzeżenia,I?i co do 
sposobu i zas~d przeprowa~zema p~rc~laCjI, zastę-

_ puje zezwoleme na par~elaCJę przewidzIane "! c.z. 1 
art. 62 i cz. 1 art. 65 tejże ustawy. W zastrzezemach 
tych winny być wskazane os~by,. k~ór~m mają ?yć 
zgodnie z art, 15 sprzedane dZIałki Ziemi z podamem 
dla każdej z tych osób rozmiaru działki lub też ideal
nej części parcelowanego obszaru. 

2) Projekty parcelacji i wykazy nabywców nie 
podlegają wskazanemu w cz. 3 art. 65 i cz. 1 art. 62 
zatwierdzaniu przez Prezesa Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego ani też przewidzianemu w cz. 2 art. 59 
przedstawiapiu komiśarzowi Ministra Reform Rol
nych. Właś4iciele .oraz instYt1!.cje i osoby upowa.ż~~o
ne do prowadzema parCelaCjI są ObowIązane sClsle 
stosować się do zastrzeżeń Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego, uzupełniających decyzję Ministra Re
fonu Rolnych (p. 1 niniejszego paragrafu) pod rygo: 
rem zastosowania przepisu cz. 1 art. 63 powołane} 
wyżej ustawy. 

Państwowy Bank Rolny winien również ściśle 
stosować się do powyższych zastrzeżeń Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego. 

§ 2. Przy przeprowadzaniu parcelacji obsza
rów niepoddanych obowiązkowi rozparcelowania 
w myśl cz. 1 art. 15 ustawy z dn. 20 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej, o ile parcelowane grun
ty są przeznaczone na upełnorolnienie gospodarstw 
scalanych, mają analogiczne zastosowanie przepisy 
p. p. 3 i 4 § 1 niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie mnH~Jsze uzyskufe moc 
obowiązującą z dniem oglosżeni.a. 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewicz 

535. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 6 sierpnia 1926 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji 
o obowiązkowych oględzinach lekarskich dziec. 
i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyję
tej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Ge-

newie w roku 1921. 

3) W umowach kupna-sprzedaży, zawie~anych 
z uczestnikami scalenia, winny być podane warunki, Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
kt.órych zamieszczenia zażŚda Okręńowy Urząd z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 

6 4 czerwca 1925, iż w dniu 6 marca 1925 r. zostala 
Ziemski lub też Państwowy ank Rolny w związku ZJ.rejestrowana przez Sekretariat Ligi Narodów do
z przyznaniem kredytów przewidzianych w cz. cz. konana przez Rząd Bułgarski ratyfikacja Konwencji 
l, 2 i 3 art. 73 i wart. 74 ustawy o wykonaniu refor- o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci 
my rolnej; wzmiankowane umowy mogą dotyczyć i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyję
gruntów oznaczonych w idealnych częściach sprze- tej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Ge-
dawan~j nie .. ruchomości z uwidocznieniem sumy przy- . - 1921 (D U R P 1925 N 54 . , k b d' d d neWIe w r. . z. . . . z . r., r. f 

padającej n'a ażdego z na ywców o pOWIe nio o poz 388). 
nabywanej przez niego idealnej części nieruchomości. . 

4) W przypadku sprzedaży w częściach ideał- ~ 
nych dokonywa się pomiaru całości zbywanego ob-
szaru. 

Minister Spraw Zagranicznych: 

August Zaleski 

OD ADMINISTRACJlr ZawiadaBlia się Pp. prenumeratorów. ie prenuBlerata xa 
Dx. Ust. w lii-iBl kwartale r. b. wynosi 6 xlotych. 

PrenuBlerata za Dz. Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości w III-iBl kwartale 
wynosi 1 zl, 75 groszy. 

We wszystkich sp_wach. dotyczących prenuBl'erały Dziennika Ustaw. nadśylania 
pieniędzy . i t. p.. naleiy z.racać się bezpośrednio do AdBlinisłracji Oz. Ustaw, Plac 

Krasińskich 12. 
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