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oszczędnościowych, zorganizowanych lub pon,;czo
nych przez miejskie, powiatowe i wojewódzkie związki 
komunalne. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
. : J. Pilsudski 

Minister: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Skladkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zal~ski 

'Minister Skarbu: a. Czecbowicz . 
Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz . 

Minister Wyznań Religijnych i ;Oświecenia Publicznego: 
. Dr. Dobrucki 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
K. Nfezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski' 

Minister Komunikacji: Romocki 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
• 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Boguslaw Miedziński 

340. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 1 kwietnia 1927 r. 

O wyłączeniach dla utrzymania na odpowied
niej wysokości kultury rolnej i meljoracyj rol

. nych . . 

Na mocy cz. 3 art. 5 ustawy z dnia 28 gru
dnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. 
R. P. z 1926 r. N2 1, poz. 1) zarządza się co na
st~puje: 

• § 1. O powiększenie podstawowych norm wła-
dania ustalonych wart. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
z 1926 r. N2 1, poz. 1) ubiegać się mogą na zasa
dzie art. 5 tejże ustawy poszczególni właściciele nie
ruchomości ziemskich w stosunku do tych nierucho
mości w których: 

a) przed dniem 1 stycznia 1925 r. znajdowały 
się i znajdują się czynne lub w odbudowie 
będące gorzelnie, krochmalnie lub płatkarnie; 

b) prowadziło się przed 1 stycznia 1925 r. i pro
wadzi się intensywną produkcję buraków cu· 
ktowych dla cukrowni; 

c) prowadzona jest wytwórczość nasienna, zare
jestrowana i podlegająca kontroli organów 

kontrolnych uznanych przez Ministerstwo Rol
nictwa i Dóbr Państwowych; 

d) prowadzona jest hodowla bydła, owiec, lub 
trzody chlewnej, zarejestrowana i podlegają. 
ca kontroli organów kontrolnych, uznanych 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwo. 
wych albo też, hoduje się materjał zarodowy 
koński ulepszający, lub konie dla potrzeb 
wojskowych (konie remontowe); 

albo które: 
e) wyróżniają się w danej okolicy inte'nsywno

ścią produkcji, a w szczególności, w których 
w porównaniu z innemi gospodarstwami da
nej okolicy, stwierdzić można wielki plon, 
wybitnie wielką ilość zatrudnionych robotni
ków, lub wybitnie wielką konsumpcję nawo
zów w przeliczeniu na 1 ha powierzchni roI· 
nej albo też w których gospodarstwo opar
te jest na posługiwaniu się szczególnie licz
nem i lub cennemi maszynami rolniczemi; 

f) wyróżniają się wybitną produkcją, poiostają
cą w związku z utrżymaniem w stanie nie
podzielonym dokonanych meljoracyj rQlnych; 

g) stanowią typ gospodarstw wysoce uprzemy
słowionych, jako posiadające inne zakłady 
przemysłu, związanego z użytkowaniem grun
tów rolnych, niż wymienione w p. a), lub też 
posiadają zakłady wymienione w p. a), albo 
plantacje buraczane, lecz założone po 1 sty
cznia 1925 r. a zwłaszcza, w których istnieje 
więcej niż jeden zakład przemysłu rolnego, 
jeżeli produkcja w tych gospodarstwach do
stosowana jest wyraźnie do potrzeb powyż· 
szych zakładów lub plantacyj. 

§ 2. Za czynne w rozumieniu p. a) cz. 1 art. 5 
powołanej wyżej ustawy uznaje się takie gorzelnie, 
krochmalnie i płatkarnie, które były czynne lub 
w odbudowie przed dniem 1 stycznia 1925 r;oraz 
są czynne w chwili stosowania do nich art. 5 lub też 
czynne były w roku gospodarczym, poprzedzającym 
rok złOżenia podania o zastosowanie tego artykułu, 
względnie które były lub będą czynne w bieżącym 
roku gospodarczym, oraz takie, których prowadzenie 
zostało zaniechane tylko czasowo, nie więcej niż na 
2 sezony. Termin ponownego uruchomienia tych go
rzelni, krochmalni lub płatkarni w najbliższej kam
panji winien być ustalony, jako warunek dokonania 

. wyłączenia, .a to pod rygorem zastosowania cz. 6 
powołanego art. 5 ustawy . 

Za będące w odbudowie, uznaje się ' takie na 
przerobie ziemniaków oparte gorzelnie. krochmalnie 
i płatkarnie, które były czynne lub w odbudowie 
przed dniem 1 stycznia 1925 r. a w chwili stosowa
nia do nich art. 5 są albo przerabiane z budynków 
niezdatnych, a uprzednio na ten cel ' używanych, na 
zdatne do prowadzenia .gorzelni, krochmalni lub płat~ 
karni, albo też są przystosowywane lub budowane, 
na nowo . jeżeli poprzednio na ten cel używane bu
dynki zostały zniszczone, albo wreszcie jeżeli w za' 
kładach tych qrządzenia techniczne są remontowane, 
lub zamieniane na inne. 

§ 3. Za obszar zajęty pod plantację buraków 
uważać należy obszar niezbędny dla . intensywnej, 
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,t. l. objętej normalnym systemem gospodarczym pro: 
dukcji buraków cukrowych dla cukrowni. 

§ 4. Wielkość obszaru, który należy zwolnić 
,w gospodarstwach wymi~nionych w § l lit. c, d, e, 

" f i g niniejszego rozporządzenia proponować będzie 
,po dokonaniu w razie potrzeby oględz:n na miejscu 

, komisja złożona w równej liczbie z przedstawicieli 
" M'inisterstwa Reform Rolnych oraz Ministerstwa Rol

nictwa i Dóbr Państwowych po wysłuchaniu opinji 
rzeczoznawców, zaproszonych przez jedno z wyżej 

< r ' wymieniony.ch ministerstw, lub przez właściciela . 

§ 5. Minister Reform Rolnych może w poro
,zufJ;lieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
określić warunki, użasadniające zwolnienie obszarów 
danego majątku od obowiązku parcelacyjnego, za
strzegając ich utrzymanie pod rygorem przewidzia· 
nym w cz. 6 art. 5 powołanej w § 1 ustawy. 

§ 6. Rozpor~ądzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w dniu jego ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Reform Rolnych~ Witold Staniewicz 

'Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
{ K. Niezabytowski 

341. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 kwietnia 1927 r. 

W sprawie wydzielenia z administracji państwo
,wej przedsiębiorstwa naftowego pod nazwą "Pol
min" Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych. 

Na podstawie art. 1 i 33 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca , 1927 r. 
o wydzielaniu z administracji państwowej przedsię· 
biorstw państwowych, przemysłowych, handlowych 
i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. 
P. N2 25, poz. 195) zarządza się co następuje: 

§ 1. Wydziela się z administracji państwowej 
"Państwowe Zakłady Naftowe" oraz "Państwowe 
Gazociągi~ i tworzy się z nich przedsiębiorstwo, po' 
siadające samoistn~ osqbowość prawną, pod nazwą: 
"Polmin" Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych. 

§ 2. Wykonanie ' rozporządzenia niniejszego po
wierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozu· 
mieniu z Ministrem Skarbu. 

§ 3. Rozporządzen ie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

',Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

• Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

' 342. ' , 
. " 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 13 kwietnia 1927' r. 

w spr.awiezwiilięcia sądów pokoju vi sądach 
powiatowych w Jarocinie, Poznaniu, Strzelnic 

i Szubinie.:' \ 

Na podstawie art. 1 rozporządz,enia Ministra b. 
Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 grudnia 1919 r. (Tyg. 
Urz:N2 70, ' str. 416) i art. 2 ustawy z dnia Tkwid
nia 1922 r. (Dz • . U .. R. P.N2 30, poz . . 247)z.a,r,z'tdzam 
co następuje: ' , " , 

§, 1. , Zwija się ' sądy pokoju w sądachp'owia 
' towych w Jarocinie, Poznaniu, Strżeli'iie "P Sz{lbinie, 
należących do pkręgu sądu apelacyjnego w Pozna
niu, ustaqowione rozporządzeniem Szefa Departa
mentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. Dzielnic'y Pru
skiejz dnia 23 grudnia 1919 r. (Tyg. Urz. N2 71, 
str. 432). ', . ' 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI ży
cie z dniem 1 maja 1927 r. 

Minister ŚPJ~wiedliwości: A. Meysztowicz 

. l ',·: 

343. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 13 kwietnia 1927 r. 

w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie po
wiatowym w Starogardzie. 

Na podstawie ar't. 1 rozporządzenia Ministra b. 
Dzielnicy , Pruskiej z dnia 15 grudnia ' , 19.19 r. (Tyg. 
Urz. N2 70, str. 416) i art. 2 us tawy z dnia 7 kwiet
nia 1922 r. (Dz. U. R. P: N2 30, poz. 247) zarządzam 
co następuje: 

, , ,. • " , , ' 'i, ,";- , " , '.t --.: 

§ l~ Zwija s.ię sąd pokoju w , s;ądzJe, Rg:'Y:i:ato· 
wym 'w Starogardzie, należący do okręgu ' s ądu ' ape' 
lacyjnego w Toruniu, ustanowiony rozporządzeniem 
Szefa Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. ' 
Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 marca 1920 ,r.. , (Qz. c:Urz. 
Min. b. dzielnicy prusko N2 9, str. 178). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze ~chod zi 'VI ży· 
cie z dniem 1 maja 1927 r. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meyszt'owicz ' 

344. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedlhvości 

z dnia 25 marca 1927 r. 

w sprawie uiszczania opłat sądowych na obszarze 
okręgów sądów apelacyjnych w Lublinie, Wa r

szawie i Wilnie. 

Zgodnie z art. 12 ustawy z 'dnia3 czerwca 1921 r. 
o Kontroli Państwowej (Dz. U. R. P. N2 51, poz. 314) 


