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798. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 

z dnia 4 października" 1928 r. 

o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy 
naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych 
, granicą wschodnią Panstwa. 

Na podstawie cz. 2 art. 7 rozporządzenia Pre
~ydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
<l naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych 
,granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R.. P. Nr. 36, 
poz. 337) zarządzam co następuje: , ' 

§ 1. Przy tworzeniu zapasu ziemi i przepro
wadzaniu parcelacji w związku z wykonaniem rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeq:ypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospo
darstw przeciętych granicą wschodnią Pańs twa (Dz. 
U. R. P. Nr. 36, poz. 337), oraz przy scalaniu gospo
darstw, których siedziby są położone w odległości 
do dziesięciu kilometrów od granicy wschodniej Pall
stwa, i przy tnOS'zeniu słuzebności tych gospo
darstw - na obszarze , powiatów! bracławskiego, 
dziśnieńskiego, kostopolskiego, krzemienieckiego, 
łtininieckiego, mołodeczańskiego, nieświeskiego, ró
wieńskiego,sarneńskiego, stoHitskiegó, stbłpeckiego, 
wilejskiego, woło:tynskiego i zdołbunowskiego ~ sto
sowany będzie uproszczony tryb postępowania, prze~ 
widziany wart. 8, 9 i 10 rozpor'ządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 mar'ca 1928 r. T ryb teti 
stosowany będzierówniez do gospodarstw, których 
siedziby leżą W odległości w,iększej niż dziesięć kilo
metrów odgra'nicy Państwa, jeżeli wedle obowiązu
jących przepisów podlegają one jednemu postępo
waniu z uprzednio wymienionemi gospodarstwami. 

§ 2. 1) Siedzibą po!,!ranitznego delegata Mini
stra Reforrtl Rolrlych (p. a art. 8 rozporządzenia Pre· 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca: 1928 r.) ---,

· jest miasto Wilno. Terenem działalności delegata 
pbgraniczneg,o jest pas pograniozny określony w § 1. 

2) Siedzibami pogranicznych komisarzy ziem
skich(p. b art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 ruil.rea 1928 t.) - są siedziby 
okręgowych tirzędów ziemsk.ich, a terenem ich dzia-

, łania 'są odcinki pasa p()lgraniczn~gó, położone na 
. terenię tych okręgowych urzędów ziemskich. 

, § 3. Pógran1czti'Y d~l~gat Ministra Reform Reil
Dych oraz pógra:tiićzrti komisarze ziemscy mogą po
~zczególnych czynności urzę-clowych (postępowarlie 
administracyjne, przesłuchiwanie stron, wydawani~ 
i ogłaszanie orzec·zen i t. p .) - dokonywać na całym 
terenie ich działalności, poza miejscem stałego urzę-
dowania. ' 

§ 4. Rozporządzenie! ni:niei'$ze wchodzi w ży
cie w 30 dni po ogłoszeniu. 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewicz 

799. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze- , 
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z driia 12 października 1928 r. 

w·sprawie zwrotu cła przy wywozie chloranu potasu. 

Na podstawie art. 7 ust. d) ustawy z dnia 31 lip
ca 1924 r. w przedmioc,ie uregulowania stosunków 
celnych (Dz. U. R. p; Nr. 80, ' poz. 777) zarządza: się 
co następuje: 

§ 1. Przy wywozie zagranicę chloranu potasu 
wytworzonego w kraju, zezwala się na zwrot cła 
uiszczonego za ~pr,o!vadzone z zagranicy zużyte do 
wyrobu tego towaru chemil,alja i mtHerjały pomo
cnicze według następującej normy: 

za 100 kg. chlorańu potasu zł. 5. 

§ 2. Zwrot cła ' z tytułu wymienionego w § :· t 
niniejszego rozporządzenia uskutecznia: się tapomo. 
cą kwitów wywozowych, wystawionysh każdorazo
wo przez upow"1żnionedo tego urzędy celne na pod
sŁawie zaświadczenzwiązk6w eksportowych, po 
stwierdzeniu wy\yozu towaru zagranicę. 

§ 3. Kwity wywożOWQ ,opiewajĄ na okazicie
la, zachowując Wtl2:ność ' na przeciĄg 9 miesięcy od 
daty ich wys~awienia i mogą służyć do uiszczania 
na.lezności celnych za wst~lkie towary sprowadzane 
ź zagranicy w ka~dym 2: urzędów, upoważnionych 
do wystawiania kwitów. 

§ 4. Wykazy związków eksportowych, upra
wnionych do wydawaQla ' powyżej wymienionych za
świadczeń będą ' ustalane pueż Mini:~tra Skubu 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
i ogła.szane w Dzienniku . Urzędowym "Monitor 
Polski". 

§ 5. Przepisy wykonawcze do niniejszegoroz
porządzsnia wyda Minister Skarbu. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi ' w ży-
, cie 5-go dnia po ogłoszeniu . 

Minister Skarbu: G,. Czechowicz ' 

Minister PrzcmY!5łu i Hafidlu: E. Kwitttltow$ld 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowsk'i 

800. 

Rozporządzenie MiniIitrów: . Skarbu, Prz.· 
mysłu i Handlu oraZ Rolnictwa 

z dnia 26 października 1928 r. 

o ulgach c8lnych. 

Na: podsta'wie art. 7 punkt b ustawy :lO dnła 
31 lipca 1924 r. w przeldmiocie uregulowania stosun-


