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193-Komunikacji z dnia 27 lutego 1928 r. wydane w porozu:memu żMinistran'li: $kaibu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarow,ej polskich kolei
normalnotorowych
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194-Komunikacji z dnia 27 lutego 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: ' "Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej
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175.
Rozporządzenie

Rozporządzenie

o

Prezydenta Rzeczypospolitej

Prezydenta Rzeczypospolitej

z dnia 16 lutego 1928 r.

z dnia 16 lutego 1928 r.

sprzedaży nieruchomości państwowej w mieścIe
Warszawie na Żoliborzu położonej.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r, o upoważnięni1,lPrezy

denta Rzeczypospolitej .do wydawania rqzporządzeń
z mocą ustawy (Dz.U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
Art. 1. Zezwa1a się na sprzedaż rzymsko-kaparafji pod wezwaniem św. Stanisława
Kostki w m. st. Warszawie na Żoliborzu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, polożo
nej w m. Warszawie przy zbiegu ul. Zygmunta Kras,ińskiego i ks. F elińskiego na Żoliborzu ,' oznaczonej
Nr. 28991 na planie pomiarowym ' m. Warszawy literamia, b, c, d, e, f, a, tworzącej parcelę gruntową
o powierzchni 8836 m', wartości "szacunkow.ej 35.344
złotych, za cenę ulgową lS.DCO złotycn.
"
toliękiej

. Art. 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza się Mini:,trowi Robót Publicznych;
Art. 3.

Rozporządzenie

niniejsze

wchodzi

W życie z dniem ogłoszenia.

." Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych:

J.

Piłsudski

Minister: K. Bartel
MJ1l,isŁer Spraw Wewnętrznych:. Sławoj Składkowski
Minister Spraw Za.granicznych: August Zaleski
M.inister · Skarbu: G. Czechowicz
Minister Sprawiedliwości: A. Meyszfowicz
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:
Dr. Dobrucki
Minister Rolnictwa: K. Niezabyfowski
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister , Komunikacji~ Romocki
. Minister Robót Publicznych: Moraczewski
Mirii~erPracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz
Minister ' Reform Rolnych: Witold ,Stan"iezpicz
Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński

o Fu!!duszu Obrotowym Reformy Rolnej.
Na podst~wie , art. 44 ~st. 6 Konstytucji i ustawyz dnia 2 sierpnia 1926 r. 9 upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń
z mocą ustawy (Dz. U. R P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
Art. l. Tworzy się fundusz Obrotowy Reformy Rolnej zarządzany i administrowany przei Ministra Reform Rolnych na zasadach poniżej podanych.
Art. 2. Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej
tworza:
a') nieruchomości ziemskie wcaz z inwentarzem
żywym i martwym, s.tanowiące własność
Skarbu Państwa z jakiegokolwiek tytułu
. (cz. 1 art. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r.
o wykonaniu reformy rolnej) jako też
w myśl ustaw obowiązujących na górnoślą
skiej części województwa śląskiego i będą
ce w zarządzie Ministra Reform Rolnych;
b) wpływy . i należności za sprzedane lub nadane opłatnie przez urzędy ziemskie, powiatowe komitety nadawcze oraz przez wła
dze b. państw zaborczych gospodarstwa,
parcełe gruntowe i inne objekty z państwo
wych nieruchomości ziemskich;
e) wpływy i należności z przejściowej administracji państwowych · nieruchomości ' ziemskich, będących w zarządzie Ministra Re ..
form Rolnych;
d) wpływy z dotacyj gotówkowych Skarbu
Państwa na Fundusz Obrotowy Reformy \
Rolnej, w szczególności z tytułu art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie wynagrodzenia za nieruchomości ziemskie,
przejęte na : własność Państwa. VI niektórych
powiatach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. R. P. Nr. 42, poz. 374) j
e} sumy przekazane Skarbowi w latach poprzednich; jako nadwyżki wpływów Funduszu Obrotowego na cele wykonania reformy
rolnej, po potra_ceniu dotacyj gotówkowych
Skarbu Państwa, udzielonych W tym czasi~
na powyższy funduszl
.
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f)' saldo gotówkowe Funduszu Obrotowego na
cde wykonania reformy rolnej na dzień
. 31 marca '1929. r.;
g) należności Skarbu Państwa, przypadające
od osadnik'ó w .wojskowych i nabywców
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k) inne wydatki, · związane z przeprowadze-

niem reformy rolnej na gruntach parcelowanych, ~ znajdujących się w zarządz ie Ministra Reform Rolnych.

Art. 4. Minister Reform Rolnych sporządzi ingruntów-~ .;z~- parcelacji rządowej, p rzejęŁe
przez MinIS tra Reform Rolnych od ' innych wentarz Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej na
dzic~1 31 marca 1929 r.
władz państwowych;
.
h) czyste zyski z operacyj Funduszu ObrotoArt. 5. 1) Nieruchomości ziemskie i inne obwego Reformy Rolnej z zachowaniem prze- jekty, dla których szacunek prz e jęcia od S!<arbu
pisów p. c cz. 2 art. 75 ustawy o wyko- Państwa nie został dokonany, a dla których była lub
naniu reformy rolnej tudzież postanowień , będzie przed dniem 1 kwietnia 1929 r. ustalona cena
art. 14 niniejszego rozporządzenia;
sprzedażna. przy ich parcelacji, będą uwzględnione
i) obligacje pallstwowej renty ziemskiej, prze- . w inwentarzu w wysokości 75 % ceny sprzedażnej kazaneprze:t; _.Mil1isŁra Skarbu Ministrowi i szacowanie ich W myśl cz. 2 art. 68 ustawy o wykoReform Rolnych na mocy at. 34 ustawy naniu reformyrolr:ej d6konywane nie będzie.
.
z dnia 28 grua nia 1925 r. o _wykonaniu re2) Nieruchomości ziemskie i inne objekty,
formy rolnej i
znajdujące się w zarządzie Ministra Reform Rolnych,
j) skrypta dłużne Skarbu Państwa, przekazane do których nie ma zastosówania 'cz. 1 niniejszego
przez MiniśtraSkarbti Ministrowi Reform artykułu, mają być szacowane zgodnie ż przepisami
Rolnych na mocy art. 2 rozporządzenia Pre- cz;. 2 art. 68 ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietArt. 6. 1) Szacunek nieruchomości _ziemskich,
nia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 374).
przekazywanych Ministrowi Reform Rolnych przez
Art. 3. Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej inne władze państwowe, winien być dokonywany
według przepisów cz. 2 art. 68 ustawy o wykonaprzeznacza się na:
.
niu
reformy rolnej, względnie cz. 2 niniejszego artyal wypłaty przy tworzeniu zapasów ziemi
kułu, przed ob j ęciem majątku przez urząd ziemski,
w drodze dobrowolnych układów lub w drodze stosowania przymusowego wykupu z uwzględnieniem przepisów art. 7 niniejszego rozw myśl ustawy o wykonaniu reformy rolnej porządzenia.
2) O ile obszar nieruchomości, przekazywariej
z dnia 28 grudnia 1925 r. oraz ustaw osadniczych, obowiązujących na górnośląskiej czę Ministrowi Reform Rolnych przez inne władze pań
stwowe - nie przekracza 50 hektarów, przepisy
ści województwa śląskiego;
.~ !" .
hl odszkodowania za nieruch~mości ziemskie art. 28 ustawy o wykonaniu reformy rolnej nie
wykupione ' lub 'przejęte na własność mają zastosowania i szacunek przejęcia winien być
'. Skarbu Państwa, a przeznaczone do sprze- ustalony wedle przepisów szacunkowych a:rt. 27
ustawy o wykonaniu reformy rolnej przy udziale
daży osadnikom;
c) spłatę obciążeń hipotecznych na majątkach, przedstawicieli Ministra Reform Rolnych i Ministra
Rolnictwa, względnie przy udziale przedstawiciela
znajdujących się w zarządzie Ministra Reinnej władzy przekazującej nieruchomość Ministroform Rolnyc11;
'd) opłatę kuponów i wykup obligacyj 5% pań. wi Reform Rolnych.
stwówej renty ziemskiej;
Art. 7. Nieruchomości ziemskie, stanowiące
e) . spłatę skryptów dłużnych Skarbu Państwa wła s ność Państwa, a obciążone zobowiązaniami, bę
(art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- dą uwzględniane na rachunku Skarbu Pciństwa
pospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. - Dz. w kwocie, stanowiącej różnicę pomiędzy szacunkiem
U. R. P. Ni.-. 42, poz. 374);
określonym w myśl art. S, a sumą obciążeń na dzień
f) wydatki, związane z likwidacją stosunków dokonania szacunku.
dzierżawnych i służbowych przy parcelacji
Art. 8. Wysokość opłaty za grunty, ustalona
majątków
pańs twowych,
jak
również
'IN art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu
z
przejściową administracją (wyjątek stanot .,'
ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz. U; ·R. P.
wiąwydatki osobowe na personel stały
z r. 1921 Nr. 4, poz. 18) na 30 - 100 kg. ~yta roczurzędów ziemskich). Wydatki w tym punkcie omawiane obejmują też ciężary gminne, nie za 1 ha, - przerachowuje się na złote w złocie,
, .'" :."
przyjmując, że wartość 100 kg. żyta równa się 35 zło
kościelne i podatki komunalnej
, ,. , g) przeprowadzenie meljoracyj gruntów nada- tym w złocie.
jących się do parcelacji znajdujących się
Art. 9. Wydatki z Funduszu Obrotowego Rew zarządzie Ministra Reform Rolnych;
'
form-y.
Rolnej . mogą być uskuteczniane przez .Minic.
h) urządzanie dróg, mostów i studzien w parstra
Reform
Rolnych wyłączni e na cele wymienione
celowanych przez urzędy ziemskie objekw . planie finansowo -. gospodarczym Funduszu,
.
'
·tach; .'
i) zabudowa drobnych gospodarstw przy względnie przez okręgowe urzędy ziemskie w granicach upoważnień ustawowych lub udzielonych tym
. parcelacji gruntów państwowych;
. j)tworzenie .urządzeń ogólnej użyteczności urzędom ' przez Ministra Reform Rolnych .
'óW : parcelowari.ych przeż urzędy ziemskie
Art. 10. 1) Przy składaniu projektu prclimi..
,.o biektach; i --,.-,---- --- . -'- ----~. - ---- - " - . ---- . - - -- •.•.
Jlarza budżeto'wego Minister Reform Rblny<;h przed.
.\
;,-" .

J
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Nr. 21.

kłada'ć będzie sprawozdanie ze stanu Funduszu
darczego . . Wpłata tych sum do Skarbu Państwa naObrotowego w ubiegłym roku budżetowym oraz plan s:Łąpi w wysokości ustalonej budżetem na "dan'Y.
finansowo - gospodarczy Funduszu "na następny rok okres budżetowy.
budżetowy, jako załączniki do preliminarza" ~iniAtt. 15. 1) Fundusz Obrotowy Reformy Rolsterstwa Reform Rolnych. ,
" '
2) Sprawozdanie rachunkowe Funduszu , będzie ,nej po pokryciu potrzeb i , koszt.ó w wykonania refor,
my rolnej przeznacza się na u~iel~nie pomocy: kresporządzane co roku w ciągu 15 tygodni po upływie
dytowej
w celu podniesienia PNdukcji ,.gospodarstw
okresu ulgowego dla danego roku budżetowego.
rolnych.
Art. 11. 1} Sumy gotówkowe Funduszu Obro- " 2}Moment przekazania Funduszu Obrotowetowego Reformy Rolnej lokowane będą na rachun- go Reformy Rolnej na cel wskazany w cz. 1 oraz tryb
ku bieżącym w Państwowym Banku Rolnym, ną. któ- likwidacji obciążeń i należności tego funduszu 'ustali
ry. to rachunek Minister Skarbu przelewać b'ędzie rozporządzenię Rady Ministrów. dotacje na Fundusz Obmtowy ,objęte budżetem MiArt~ 16. Wykonanie rozpcirządzenianiniejsze
nisterBtwa Reform Rolnych.
'
2} Minister Reform Rolnych ma _p rawo J~ _sum go porucza się Ministrowi Reform Rolnych i Mini..
Funduszu Obrotowego wykupywać 5,%' państwową strowi Shrbu.
rentę ziemską z wolnej ręki i na giełdiie, w celu
Art. 17. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
jej umorzenia na poczet planu lat następnych, loko- w życie z dniem ogłoszenia.
wać rozporządzalne , sumy Funduszu Obroto,wego
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Reformy Rolnej w państwowych papierach procentowych, posiadających be'zpiecz.eństwo prawne Jpu- Prezes :Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych:
pilarne}, oraz lokować te sumy , jako wkłady w pań
J. Piłsudski
stwowych instytucjach kredytowych z wypowiedze- MinisŁlłr: K. Bariel
niem naj dalej 6-miesięcznem. '
'
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Art. 12. l} Czyste zyski, osiągane z parcelacji
gruntów państwowych, wykazane w sprawozdaniu Minister Spraw ' Zagranicznych: August Zaleski
rachunkowem F unduszu Obrotowego, przelewane Minister Skarbu: '
Czechowicz
będą prz~z Ministra Reform Rolnych na Fundusz
Minister Sprawiedliwości: A. Meyszfowicz .
Zapomóg i Kredytu Ulgowego. "
2} W celu ustalenia wysokości c~ystych zysków, osiąganych z parcelacji, wydatki - ąu#etowe Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznęgo:
Dr. Dobrucki
Ministerstwa Reform Rolnych w części, przypadają
cej ,na cele parcelacyjne będą uwzględnia~e według Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski '
norm, , które corocznie ustalać będzie Minister Reform Rolnych na podstawie przyblizonych obliczeń Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
,.,."
tych wydatków.
'
"
"
Minister Komunikacji: Ro'mocki'
, 3} Do czasu oszacowania wszystkich , nieruchomości, przekazanych Ministrowi Reform Rolnych ' do
Minister Robót Publicznych: Moraczewski
parcelacji, mogą być przelewane na Fundusz Zapomóg i Kredytu UlgO.wego obliczone prowizorycznie Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkie~icz
sumy ,jako zaliczki na poczet zysków, których wyso- Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
kość będzie ustalona ,ściśle 'p o sporządzeniu inwenMinister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński
taJ;za. I ,
' __ ___'-, ' _~_ " • •,.__ "
'

G:

Art. 1:3. Przepisy, dotyczące zasadsporządze
nia inwentarza, rachunkowości, oraz wzorów spra'f ozdań rocz~ych Funduszu Obrotowego Reformy
Rolnej, z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej i przepisów niniejsz~go rozp o rządzenia wyda Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu
i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. .
.
Art. 14. Odsetki w wysokości ustalonej przez
Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem, Reform Rolnych od sumy szacunku przejęcia (art. 5, 6
i 7) nieruchomości ziemskich (art. 2 punkt a), przekazanych Ministrowi Reform Rolnych przez inne
władze państwowe, oraz wydatki budżetowe Ministerstwa Reform Rolnych w częśCi, przypadającej na
cele parcelacji grunt,ó w pa!\stwowych, w' wysokQści,
ustalonej zgodnie z cz; 2 art. 12, uwidoć:żriionebędą
. w planach finansowo - gospodarczych (ait. 10) jako
Jlależność budżetu panstwa . danego cikresti~ g?spo.

176.
Rozporządzenie

Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 lutego 19~8 r.

w sprawie uzupełnienia ustawy z dńia 9 października
1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych
ł '
.
i wojska.
.
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i 'ustawy z dnia 2 sierpnia 1926-r. o upoważnieniu Preży
denta RzeczypospoHtej do wydawania rozperządzeó
z . mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
. .
.'
. . Art. LW ustawię z dnia 9 październik~ 1923
roku ' o uposazeniti funkcjonarjus?:ów państwowych

