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niejszego artykułu w stosunku do poszczególnych kate goryj r obotników sez,onowyc h i po szcze~ ólnych
miejscowo śc i ".

2) Ust. 4 art. 5 uchyla się .
3) Art. 38 otrzymuje brzmienie następujące:
"Minister P racy i Opieki Społec z nej w porozumieniu z Ministrem P rzemysłu i FIandlu ma prawo na
wniosek Zarządu Głów n e go Funduszu Bezroboc ia
wydawać zarzą d zenia, okre ś lające warunki zaliczenia
czasu pozostawania w stosunk u najmu pracy
w przedsiębiorstwach i zakładach pracy, wymienionych w ust. 1 art. 1 usta wy, a poło ż onych zagranicą,
C.O czasokresu 20 tygo dni , ustanowionego w ust. 1
art. 2 usta wy, oraz wyda vv ać zarząd z en ia, przedłu
żające ustanowiony w tymżl:= ..st. 1 art. 2 ustawy miesięczny okres dl a zgłoszenia ros zcz eń do ś wiadczeń .
W odniesieniu do ob ywateli p a ńs tw obcych, za mieszkałych na Qb szar ze Rzeczypospolitej Polskiej ,
przepis powyższy ma zastosowanie przy zachowaniu
za1sady wzajemno ści".
Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej poruc za
się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemys łu
i Handlu.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w ż y cie
z dniem ogłoszenia" i obowiązuje od dnia 25 styc:wia
1929 r.
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stwa ochrony pracy w dni powszednie <O .dwie godziny, nie dłużej jednak niż do godziny 21-ej , W przypadaj ącą w tym okresie niedzielę dozwolone jest wykIonywanie handlu od go·dziny 13-ej do 18-ej.
Rozporządz enie
to
będz ie
równoznaczne
z udzieleniem zezwolenia Ministra Pracy i Opie ki
Społecznej na pracę w ciągu nadliczbowych godzin
otwarcia sklepów w myśl art. 6 p. h) ustawy z dnia
18 grudnia 1919 LO czasie pracy w pr z emyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. NL 2, poz. 7)."
Art. 2. Wykonanie niniej szej ustawy p oleca
Ministrowi Spraw Wewnętrznych w poro zumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej oraz
Przemysłu i Handlu.
się

Art. 3. Ustawa niniejsza
z dniem ogło sz enia .

wchodzi w

życie

Prezydent R zeczypospolitej: I. M oścźcki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister Spraw

Wewnętrznych:

Slawoj

Składkowski

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr . Jurkiewicz
Minister

Przemysłu

Prezyden t Rzeczypospolitej: I. Mo ścicki

i Handlu: E. Kwiatkowski
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Preze s Rady Ministrów: K. L' 1rtel

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

Minister Pracy i ur' ieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz
Kierownik Ministerstwa Skarbu :

z dnia 25 lutego 1929 r .

Grodyński

Minister Przemy słu i Handlu : E. Kwiatkowski

236.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam

ustawę

wydane: co do punktów 7 - 9 oraz 11 § 1 oraz co do
§ 6 w porozumieniu z Ministrem
co do punktu 13 § 1 w porozumieniu z M inistrami: Sprawi edliwo ś ci i Reform Rolnych;
co do punktu 15 § 1 w p orozumieniu z l\linislrami:
Sprawiedliw ości, Reform Rolnych i Robót PubLcznych; co do punktu 25 § 1 w porozumieniu z Mi nistrami: Spraw iedliwoś ci oraz Przemysłu i Hand.lu: co
do punktu 14 § 1 w porozumieniu z Ministrem Sp"aw
Wewnę trz nych; co do punktu 18 § 1 w porozumieniu
z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej; co do punktów 19 i 20 § 1 w porozumIeniu z M inistrem Komunikacji; co do punktów 27, 31 i 33 § 1 w porozumieniu z Min istrem Spraw Zagranicznych; co do punktów 29 i 30 § 1 w porozumie niu z M ~n i strem Poczt
i Telegrafów; co do punktu 34 § 1 w porozumieniu
z M i n ~strem Przemy słu i Handlu - a zmieniające
rozporządzenie wykonawcze do ustawy o opłatach
stemplowych.
ustępu drugiego
Sprawiedliwości ;

nastę

pującej treści:

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu
i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 364).
Art. 1. Art, 9 roz:porządzenia Prezydenta R zeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach
handlu i go dzinach otwarcia zakładów handlowych
i niektórych przemys łowych uzupełnia się pr ze z dodanie na końcu tego artykułu ustępu tre ści nastę 
pującej:

"W czasie szdciu dni, popr ze d zającyc h wigilję
Bożeg o Narodzenia i Wielką Sobotę, na podstawie
rozporządzenia M,i nistra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej
oraz Pr ze mys łu i Handlu go dziny han dlu mogą być
przedłużone z zachowaniem postanowień ustawodaw-

Na pods tawie u s t ę pu drugiego art. 176 oraz ar177 ustawy z dni a 1 lipca 1926 r. o opłatach
stemplow ych (D z. U. R. P . NL 98, poz. 570), art. 5 i 7
rozporząd zen i a Prezydenta R zeczypo spolite j z dnia
17 listopada 1927 r. o popieraniu naftowe go ruch}!
wiertnicz ego (Dz. U. R. P. Nr. 102, po z. 885) oraz
na podstawie rozporz ą d z enia Prezydenta Rze czypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. w sprawie opła t~
stemplowej od pi.sm, stwierdzających kupno ,n ierutykułu
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choalo,ści pnez instytucje, upoważniQne da parcelaQji (Da. U. R. P. Nr. 16,poz. 126) zal'ządza się· co. Qas.tępuje:

§ 1.

Rł>'zponądzenie

z dnia 20 listopada 1926 r.,
do' ustawy (} opła
ta,ch stem:p10wych (Dz. U. R. P. Nr. 123, poz. 713) ~
amienitmei laupęłniQnerozporządzeniami: 2'J dnia
28 styunia 1').~1 r. (Dz. U. R. P. Nr. lO, poz. 84),
z dnia 17 lutego 1927 r. (Dz. U , R. P. Nr. 15. po.L , 113',
z dnia 17marc.a 1927 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 31,
poz. 274), z ~ia 3.1 marca 19·27 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34,
poz. 30'3), z dnia 28 września 1927 r. {Dz. U. R. P.
Nr. 100, poz. 865; § 5}, z dnia 30 września 1927 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 827; § 3), z dnia 3 Hst,()pada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 913; § 34),
z dnia 15 listopada 1927 r. (Dz. U. R. p, Nr. 106,
poz. 914), z dnia 9 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P.
z 1928 r. Nr. 4, poz. 29), z dnia 30 listopada 1928 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 100, poz. 897) i z dnia' 20 grudnia
1928 r. (Dz. U, R. P. Nr. 103, poz. 919; § 17) ~ ulega
następującym dalszym zmianom:
l) § 16 (§ 3 rozpon-ządzenia z dnia 17 marca
1927 r., Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 274) otrzymuje
brzmienie n3Jstę,pujące: "Ilekroć w ustawie Q Qpła
tach stemplowych lub w ro:zporządzeniu ni.niejszem
jest mowa Q "urzędzie sk,arbo'wym", są do' wykonyw,a nia Qdnośnych czynnośc,i powołane: urzędy opłat
stemplowych w Bydgoszc.zy, Katowicach, K[':akowie,
Lwowie, ŁodZJi, Poznaniu, Warszawie i Wilnie,urzę
dy skarbowe podatków i opłat skarbowych dla
miast: BiałegQstoku, Grudz,iądza, Lublina, Równego.
i WŁodawka, urząd skarbowy podatków i opłat
skarbowych na miasto Częstochowę I, urząd skarbowy podatków i opłat ska.rhowych dla gmin p?wiatu warszawskiego., połolżonych po lewej strome
W.isły, oraz urzędy skarbQwe p odatków i opłat skarbowych, mające siedzibę poza wymienionemi czternastu .miastami z wyjątkńem urzędu skarbowego. podatków i opłat skarbowych w Pucku.
. Terytorjalny zakres działania ur.zędu opłat
stemplQwych w Katowicach obejmuje miasto. Katowice oraz tę część powiatu katowickiego, która znajduje się poza terytorjc\lnym za,k resem dzi'ałania urz~
dów sk3Jrhowych w Mysłowicach i Siemianowicach.
Terytortalny zakres działania urzędu opłat
stemplowych w Warszawie obejmuje IDia;sto Warszawę. Terytorfa,l ny zakres działania "Unędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych dla ~min p?wiatu warszaw.skiego, . połO'żonych po leweJ strO'me
Wi.sły" obejmuje Iw dziedzinie opłat stemplowyoh
oraz opodatkowania s'Padków i darowizn} powiat
warszawski.
Terytorjalnyzakres działania innych urzędów
opłat stemplowych, fak również wymienionych wyżej urzędów skarbowych podatków i opłat skarbQwych, mający<:h sied:zoibę w Białymstoku, CzęstochQ
wie, Grudziądzu, Lublinie, Równem i Włocławku,
obejmuje (w dziedzinie opłat stemplowych ora~ opodatkowania spadków i darQwizn) obszar miasta,
w którem dany urząd ma siedzibę, a: nadtO' teryŁoqal
'ny zakrels działania starostwa powiatowegO', które
ma siedzibę w temhl mieście.
Terytorjalny zakres działania urzę,du. skarb~
wege podatków i .oplat skarbowych w W e)~rQWłe

zawie,rając~ przep.igy wykonawcze

,oz.
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obejmuje fw dałe,dzinie opłat stemplQwych or az opoda.tkowania spadków i datowizn} powi aty wejlum~w
ski i pucki".
2) W § 21 ustęp pierwszy uzupełnia się nast~
pującem zdaniem drugiem: "Znaczki stemplowe
s<przecl;lją nadto urzędy celne",
W tymże paragrafie, w ustępie ostatnim, po
wyrazie "zezwolenie" wstawia się wyrazy "osebie '
fizyeznet,
3) W ustępie ostatnim § 41 część druga zdania
pierws~ego (po ~redniku) ,otrzymuje brzmienie nastę
pujące: "stwierdzenie to ma być zaopatrz<olie w pcdpis osoby, która je umieściła " .
4) Ustęp drugi § 43 otrzymuje brzmienie nastę
pujące:
"P'Odatnik, pr,owadzący re jestr, ma każde
pismo, w:zoględnie każdą czynność prawną, podlegające uiszczeniu bezpO'średniemu, zapisać do rejestru
na}później do 10 dnia po. upływie tego miesiąca,
w którym pismo, względnie czynność prawna, zo,s tały sporządzone przez podatnika lub w którym podatnik otrzymał pismo, pO'dle g.ające uiszczeniu bezpQśredniemu, a , sporządzone nie przez podatnika, ale
przez inną OSQbę".
W tymże § 43 ustęp ostatni otrzymuje brzmienie następujące: "Podatnik ma po zapisaniu do rejestru wszystkich pism, wZ ?,l ę dn ie czynnQści prawnych, za dany mie s iąc 'pods umować kwoty opłat,
a sumę, w ten sposób obliczoną, wnieść do kasy skarbowej w terminie, podanym w us tępie drugim niniejszego paragrafu. Wpł a ta za każdy miesiąc ma obej-mować w,s zystkie te opłaty, które w myśl ustę~udru
giego niniejszegopara g rału na l e ż ało z apisać do. czę
ści rejestru, obejmującej dany mi esiąc" .
5) W § 44 zmienia s i ę : w ustępie pierwszym
wyraz "okres " na wyraz "miesiąc", a w ustępie drugim wyraz "półmiesięczne j" na " m i es i ęcznej".
6) § 46 uzupełnia się nast ęp ują cym ustępem
końcowym: "Pokwitowania k omornego. (punkt 3) nie
muszą być . wydawane z ksiąg grzbie towych, lecz mogą być sporządzane w iImy ' sp osób , jeżeli ilość lo~
katorów w danym domu n ie przewyższa dziesięciu,
względnie (co do pok wi to ',..- ań k omornego. dla sublokatorów), jeźeli ilo ść sublQkatorów w danem mieszkaniu wynosi nie wiq ce j niż dzi es ięć".
7) § 54 a (§ 5 rozp o.rz ąclzenia z dnia 17 marca
1927 r., Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 274) otrzymuje
brzmienie na,stępują'Ce:
..Notariusz może wykonać c z ynność urzędQwą
(art. 21. punkty 1 i 2) mimo nie uisz:zenia opłaty
stęmplowej lub uiszczen ia jej tylko w części, jeżeli
opłata należy s.ię od pisma, wymienione go. wart. 52
albo w punktach 2 lub 3 art. 53, s twierdzaj ą cego umQwę między małżonkami alb o kre wnymi lub powinowatymi w linji proste j albo m i ę.ctz y rodz'eństwem,
a a zachodzących okoJi,cznQ ś ci wynika, że niezwłocz
ne uiszczenie Qpłaty jest nie m Qżliwe i że uzależnie
nie czynności urzędowej od uiszczenia Qpłaty (art. 28,
ustęp drugi) może udaremnić tę c z ynność .ze wzg lę
du na grożące jednemu z kontrahentów niebezpiec~eństwo życia.

W przypadkach powyższych strony są obowią
zane uiścić opłatę stemplową, wymierzoną przez notarju$Za (lub nieu~S2czQną resztę tej opłaty) w ciągu
trzeoh tyiodni od dnia sporządzenia pisma, stwie.r-
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dzającego umowę.
Opłatę należy wnieść do kasy
skarbowej, w której okręgu notariusz ma s~edzibę,
przy deklaracji według wzoru Z; w tej deklaracji nalei;y po wyrazie "od"dokłądnie określić umowę, wymie. niając imiona i nazwiska stron, przedmiot umowy, jej datę or·a z nr. repertorjum notarjus2ia. Nieuiszczenie opląty w oiągu pięciu tygodni od dnia sporządzenia p~sma, stwierdzającego Ufl1owę, powoduje
obowiązęk uiszcz,e nia kary za zwłokę (ustawa z dnia
31 lipca 1924 r., Dz . U. R. P. Nr. 73, po,z. 721).
Notarjusz -ma zwrócić uwagę stron na o,bowią
zek określony w ustępie poprzednim i udzielenie tego pouczenia st'wierdzić w tekście aktu notarjalnego".
S} Punkt "d" § 55 (§ 6 m~porządzenia z dnia
11 nlan~a 1927 r., Dz. U. R. P Nr. 31, poz. 274) otrzymuje brzmienie na'stępujące: "gdy wład z a skarbowa
ze~wolaa na odroczenie płatności całej opłaty albo
na uiszęze. nie pierwsze} raty dopiero w pewien czas
po sporządzeniu pisma (art. 177), jak równi d w przypadkach przewidzianych w § 54 a, w ustępie drugim
§ 100 @'raz w § 146 a" .
.
9) Zdanie drugi'e § 64 (§ 7 rozporz ąd zenia z dnia
17 marca 1927 r., Dz. U. R. P Nr. 31, poz, 274) otrzymuje brzmienie nastę.pujące : "Notarjusz ma przesyłaćodpisy w powy~szych terminach - również
w przypadkach, wymienionych w § 54 a, w ustępie
d:t'u~iJn § 100 oraz w §§ 106a i 146a ".
10) W § 78, w punkcie 1, po wyrazach "w 1nllych urzędach państwowych " wstawia się wyr.uy:
"w zakładach i przedsiębi Dr s t wac h państwDwych " ,
II} § 79 uzupełnia się następującym ustępem
końcowym: "przy kontroli u nDtarj llsza jeżeli zakwestjonowane pismo nie jest aktem notarjalnym
i llotarjusz nie posiada odpisu - umieszcza się adnotację w repertDrjum",
12) W § 86 punkt c) uzupełnia się następują
cem z,daniem drugiem: "pete nt ma w razie wątpli
wości udQwDdnić, że bl anki et urzędowy, przedstawiony do wymiany, zawierał - już w chwili zaopatrzenia go w pDdpis - tekst wek slu trasowanego,
płatnego na własne zlecen ie wystawcy lub na jego
rzecz, oraz, że podpis, umieszczDny na wekslu, jest
podpisem wystawcy".
13) § 100 Dtrz ymuj e brzmienie na s tępujące:
"Na mocy punktu 3 artyk ułu 54 są wolne od opiaty:
al orzeczenia Dkrę gDw ej komisji ziemskiej, zatwierdzające projek t scalenia (art. 35 ustawy o scalaniu erun tów, Dz. U. R. P. z 1927 r.,
Nr. 92, poz. 833) ;
b) ugody, tycz ąc e się grun t6w, pDłożDnych na
.ohszarze scalenia, zatwierdzone przez kDmisje ziemskie w toku postępowania scaleniowego(art. 9 i 44 p owołan ej ustawy);
c} pisma, stwierd zając e umQwy D zamianę gruntów cele m sprostowania granic albo celem
zapewnienia dDgodnych do iazdów lub U:3U' nięcia t. zw. enklaw i SZ&ChDWnic (art. 22
punkt "g" powołanej ustawy oraz art. 47,
punkt "a" usta wy z dnia 28 grudnia 1925 r.
o wykonaniu reformy rDlnej, Dz. U. R. P.
z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) ;
d) pisma, stwierdzające umowę, nf! mDcy któfej \1czestnik scalenia <;elem. powiększenia

swega. g~podarstwa karłowatego kupuj.
działkę lub jej część od innego uczels tnika
scalenia, przenoszącego się na osadę, naby. ,
tą gdzieindziej z parcelacji (art. 14, cZ. Z.
powD!anej ust~wy () scaląniu gruntów); nat.omiaJst podlegają opłacie w wysokośCi 1%,
pJ'zew.i dzianej w ustęp~ę trzecim art, ~ ~
pil>ma, stwierdzające umowę, na mocy któ...
rej uczestnik scalenia celem uzupełnięnia
swego gospodarstwa karłDwah~go lub .. ie ..
pełn o ro.lnego nabywa działkę \kogą parcelą·
cji zgodnie z po,s tanowieniami ustawy o wy,
kOI~~tniu reformy rolnej (ad. 7, q. 2 oraz
art, 16, cz. 2, powołanej ust~wy o scalaniu
gruntów) ;
e) układy dobrowolne i orzeczęnia, usLm<lwiające wynagrodzenie wz'a mian za ~I1Jiesienie
serwitutów;
f) układy dobrowo.lne i orzeczenia, tyczące się
zamiany gruntów włościańskich w b. zaborze rosyjsk1m, a podlegające zatwierdzeniu
przez władze ziemskie.
Celem zastosDwania punktu d) niniejszego. pa.
ragrafu nDtarjusz, ma jący si edz ibę poza obszarem, na
kt6rym obowiązuje · kodeks cywilny austrjacki, jak
również są d, mający s iedzibę na obszarze, na którym ob o wią zuje kodeks. cywilny niemiecki, ma sporządzi ć bez wymierzenia opłaty stemplowej akt,
stwierdzający umo'wę o kupno działki, w razie
przedstawienia przez strony zaświadczenia powiatowego urzędu ziemsxiego, ż e kupno ma na: celu powiększenie gospDdarstwa karło.wat eg o, znajdującego
się na prawomocnie ustal onym obszarze scalenia
(.art. 17 i 18 pDwołanej ustawy o scalaniu gruntów),
oraz , że zarówno sprzedawca jak kupujący są uczestnikami scalenia. Notarjusz względnie sekretarjat są
dowy, pr z esyła urzędowi skarbowemu U'A' ierzytelniQny odpis takiego aktu wraz z wyżej wymienionem
zaświadczeniem powiatowe go urzędu ziemskiego.
Notarjusz, względnie sąd, ma jący siedzibę na,
ob sza rze, na którym obDwią zuje kodeks cywilny
aus trjac ki, ma w razie z łożenia przez strony zaśw~ad..
cze,nia, wymienionego w ust ę pie poprzednim, 'pue ..
słać to zaświa,d czeni e urzędowi skarbowemu wnu;
z odpisem, o którym mowa wart. 29, względnie 31
(ustępie przedostatn im); zaświad c z enie to. może te~
b yć złożone przez strony bezpośrednio urzędowi
skarbo we mu.
Okrę g owy urząd ziemski zawiadam~a o każ
dem praWDmDcnem zatwierdzeniu projektu scalęnią
(art. 36 ustawy o scalaniu gr untów) jak równie~
o każdem odrzuceniu projektu scal en ia (art. 35 tejżę
ustawy), ten urząd s:~arbowy, w które~o okręgu znajduje się Dbszar scalenia. W przypadxu zatwjerdzenia prD ~ e k tu u rząd ska rbo wy przesyła okręgowemu,
u rzędowi ziemsl:iemu wszystkie zaświadczenia po ..
wi atowego urzędu ziemskie go, wymieniDne w dwóch
poprzednich u stępach ninie jszego paragrafu, a tyczące Ęię danego Dbs za ru scalenia; okręgowy urLa,d
ziemski stwierdza na ka żd em zaświadczeruu, czy wy.
mienione w niem pow ię~sz enie gospodarstwa karło.
watego. jęst Db ję te zatwierdzDnym projektem sca·
lenia,
.
W pr zy p ądku odrzucenia projektu scalęnia, j:lk
również, gdy powiększenie gospodarstwa karłowat(4·

426

",Dziennik Ustaw. Poz. 237.

go nie zostało ob1ęle prawomocnie zatwierdzonym
projektem scalenia, urząd skarbowy wyrhierza opła
tę stemplową zapomocą nakazu płatnicze'gb (art. 33
ustęp ostatni)."
'
.14) § 02 otrzymuje brzmienie następujące:
"Warunki uwolnienia, przewidzianego w punkcie 6
lub 7 artykułu 54, mają być udowodnione zaświad
czeniem właściwej władzy, sprawującej nadzór nad
budownictwem (art. 382 - 393 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli, . Dz. U.
R. P. N ..... 23, poz. 202). Zaśw,iadczenie mi stwierdzić:
a) o ile chodzi o budynek niewykońl:zo!1Y
(punkt 6): datę rozpoczęcia robót technicznych celem położenia: fundamentów;
b) o ile chodzi o nową budowlę (punkt 7): datę, w Mó,r ej zaczęto budynku używać.
Zaświadczenie lub jego odpis uwierzytelniony
ma: pozostać w aktach notarjusza (art. 27), względnie
sądu (art. 30, punkty 3 i 4); jeżeli zaświadczenie
przedstawiono w drodze odwołania (art. 46), to ma
pozo,stać w aktach władzy sk,a rbowej przy odwoła
niu. Na: obszarze, na którym -ob o'wiązuj e" kodeks cywilny austrjac,ki, w przypadkach, w których notarjusz
(aa-t. 29) lub sąd (art. 31, ustę:p przedostatni) przesyłają urzędowi skarbowemu odpis umowy; należy zaświadczenie, o którem mowa w poprzednich ustę
pach niniejszeg.o paragrafu, złożyć notarjuszowi,
względnie sądowi; notarjusz względnie sąd, przesyłają zaświadczenie urzędowi skarbowemu przy odpisie umowy; strona może też złożyć zaświadczenie
bezpośrednio urzędow,i ska,r bowemu."
15) Po § 106 umie!szcza się na,stępujące §§ 106a,
106b i 106 c:
,,§ 106a. Celem zastosowania drugiego zdania
ustępu przedostatniego a:rtykułu 58 (art. 1 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypo,s politej z dnia 7 lutego
1928 r., Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 126) należy - o ile
chodzi o nieruchomości ziemskie ~ przed'stawić organowi, właściwemu do wymierzenia opłaty stemplowej (rurt. 17) zezwolenie na nabycie nieruchomości,
udzieJ.one przez prezesa okręgowego urzędu ziemskiego w myśl § 7 (ustępu 3) rozporządzeni,a Ministra
Reform Rolnych z dnia 19 stycznia 1927 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 28, poz. 229), a zawierające zastrzeżenie, że
w razie niewykonania parcelacji w terminie, ozna'czonym w zezwoleniu na parcdację, ma być dopłaco
na róinica między kwotą, obliczoną według stawki,
przewidzianej w ustępie pierwszym art. 58, aobliczoną według stawki ulgowej, przewidzianej w ustępie
przedostatn1m tegoż artykułu . Organ, właściwy do
wymierzeni,a opłaty stemplowej, wymierza opłatę
według stawki, przewidzianej w ustępie pie:rwszym
art. 58, pobiera: jednak (art. 28 usfęp pierwszy) względnie poleca pobrać (art. 24 punkt "b"; art. 31,
ustęp pierwszy) tylko kwotę, obliczoną według
stawki ulgowej; reszta uleg,a odroczeniu od dnia,
w którym upłyną dwa miesiące po terminie wykonania parcelacji, oznaczonym w zezwoleniu na parcelację. Kwota odrocz,o na ulega umorzeniu w razie
przedstawienia urzędowi skarbo'w emu - przed upły
wem terminu odroczenLa - świadectwa okręgowe
go urzędu ziemsktieg,o, stwiel'dzającego ' wykonanie
parcelacji."
'
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,,§ 106b. W przypadku kupna terenu budowla.,
nego (art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r., Dz. U. R. P. Nr. 23,
poz. 202) przez osobę prawną, która na mocy sweg0
st.atutu lub na mocy umowy, normującej jej ustróh
jest uprawniona do zawodowego wykonywania parcelacji, o'r gan, właściwy do wymienenia opłaty stem~
plowej, wymierza ją według stawki, przewidzia,nej
w ustępie pierwszym art. 58, pobiera jednak, względ-(
nie poleca pobrać, tylko kwotę, obliczoną według
stawki, podanej w ustępie przedostatnim tegoż art y.,
kułu, jeżeli:

1) przedstawiono: a) bądź zatwierdzonyplal'll
parcelacji (art. 52 powołanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo's politej), uzupełniony decyzją wła
ściwej władzy, wymienionej wart. 57 tegoż rozpo~
rządzenia, wydaną na wniosek strony, a oznaczającą
termin, do którego parcelacja ma być wykonana pod
rygorem utra ty prawa do ko,r zystania ze stawki ulgowej, przewidzianej w ustępie przedostatnim art. 58,
b) bądź plan parcelacji jeszcze niezatwierdzony, ale;
zaopatrzony w zaświadczen i e właściwej władzy
wydane nie wcześniej niż dwa tygodnie przed datą
kontraktu kupna, od którego zostaje \Vymierzona
opłata o zaw,i eszeniu rozpatrzenia planu (art. 58
tegoż rozporządzenia) i jeżeli za,r azem:
2) z planu parcelacji wyni'ka', że cały teren poza obszarem, przeznaczonym na cele użyteczności
publicznej, jak ulice, place, ogródki publiczne i t. p.~
ma być podzielony na działki budowlane, a ilość tych
działek wyn08i 00 najmniej pięć.
Termin, o którym mowa po'd "a", nie może wynosić więcej niż trzy lata od daty decyzji, oznaczają
cej termin. W zaświadczeniu, o którem mo'w a pod
"b", ma być wymieniona data zgłoszenia planu parcelacji. W przypadku, wymienionym wyżej pod "a",
reszta, nie;pobrana przez organ, właściwy do wymierzenia opłaty stemplowej, ulega ,o qroczeniu do dnia,
w którym ll:płyną dwa miesiące po terminie wykonania parcelacji, oznaczonym w decyzji, o której mo:wa pod "a". T,a kwota ulega umorzeniu w razie ,
przedstawienia urzędowi skarbowemu - przed upły
wem terminu odroczenia: - świadectwa właściwej
władzy (art. 57 powołanego rozporządzenia z dnia
16 lutego 1928 r .), stwierdzającego całkowite wykonanie parcelacji zg,odnie z warunkiem, podanym
w punkcie 2.
W przypadku, wymienionym wyżej pod "b""
niepobrana reszta opłaty stemplowej ulega odroczeniu zasadniczo do dnia, w którym upłyną trzy lata
od dnia zgłoszenia planu parcelacji. Jeżeli jednak
przed upływem tego terminu właściwa władza odmówiła zatwie['dzenia planu parcelacji, to termin, do którego opłata ulega odroczeniu, kończy się z upływem
trzech mie1sięcy o-d uprawomocnienia się owej decyzji, wz g lędnie -od daty one,czenia, którem ,owa: decyzja została uchylona. Jeżeli zaś przed upływem terminów, wymienionych w dwóch zdania'c h poprzed...
nich przedstawiono urzędo'wi ,s karbowemu dokumenty, wymienione pod "a" i przy tern zatwierdzony plan
parcelacji -odpowiada warunkowi, podanemu w punkcie 2, to ma za.~tosowanie ustępPolPrze,dni niniejszego pa-ragrafu.
,,§ 106c. O ile kwot'a , której pl-atność została
odroczona na mocy § lO6a lub § l06b,IlIie uległa
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umorzeniu, to obie strony, które zawarły umowę (t. j.
zbywca oraz instytucja uprawniona do parcela'cj'i)
mają uiścić tę kwotę przed upływem terminu odroozenia; nieuiszczenie w tym terminie spowoduje wymierzenie zapomo cą nakazu płat niczeg o (art. 33,
ustęp ostatni) kw,oty należnej wraz z podwyżką
w wysoko'ści S-krotnej (art. 42).
Notarjusz, mający si edzibę poza obszarem, na
którym obowiązuje kodeks cywilny austrjacki, jak
również sekretarjat .sądu , mającego siedzibę na obszarze, na: którym obowiązuje ko de ks cywilny niemiecki, p rzesyłają urzędowi skarbowemu uwierzyteln iony odpis aktu, co do którego płatność czę ś ci
opłaty jest o,droczona na mocy § 106a lub 105b, wraz
z ,zezwo,l eniem ,na nabycie nieruchomo ś ci (§ 106a)
względnie z dokumentami, wymienionemi w punkcie
1 § 106b. Notarjusz, względnie sąd , mający s ied z!ibę
na obszaTZe, na którym ob,owiązuje kodeks cywi,l ny
austr jacki, ma w r azie z ło ż enia przez strony dowodów, wyżej wymienio nyc h, przesłać je urzędow.i skarbo we mu wraz z odpisem, o któ rym mowa wart. 29,
względnie 31 (ustępie przedostatnim)".
16) W § 107 zdanie drugie otrzymuje brzmienie następujące: "Do kolumny tej stosuje się przepisy o rejestrze, zawarte w §§ 42 - 45".
17) § 117 otrzymuje brzmienie następujące:
"Zapisanie do rejestru (§§ 43 i 116) ma nastąpić
zasadniczo w czę śc i rejestru, obejmującej miesiąc,
w którym nas t ąpiło przyjęcie oferty.
Jeżeli kontrahe nt , który ma z apisać umowę do
rejestru, był oferentem, to zapisanie ma nastąpić
w części rejestru, obejmującej miesiąc, w którym oferent otrzymał zawiadomienie o przyjęciu o,f erty, lub
stwierdz'il w inny sposób, że oferta została przyjęta.
Gdy do rejestru ma b yć zapisane wykonanie
umowy, zawartej między komisantem a komitentem
(art. 75, ustęp trzeci), obo'wiązują zasady następujące:
a) jeżeli do uiszcz en,ia opłaty jest obowiązany
komisant, to ma w y konanie umowy zapisać do czę
ści rejestru, obejmującej mie si ąc, w którym przyjął
ofertę osoby trzeciej, wzg l ędnie w . którym otrzymał
zawiaclomienie o pr zyjęciu swojej oferty przez osobę
trzecią (lub stwier d ził w inny spos ób, że osoba trzecia @fertęprzyjęła);
b) jeżeli do uisz czenia opłatyohowiąza ny je!st
komitent, to ma w y konanie umowy zap isać do czę
ści rejestru, obejmującej miesiąc, w którym otrzymał
zawia'domienie 6 zawarciu umowy z osobą trzec.ią."
18) W § 122 cztery ostatnie u stę py otrzymują
brzmienie na-stę puj ąc e :
. "Uiszczenie opłat, zapisanych do jednego zeszytu rejestru, ma nastąpić w dwóch ratach, a mianowicie: 1) sumę opłat , zapisanych do reje stru za dany miesiąc w tymże miesiącu, należy uiścić do 10
dnia mie siąca następne go, 2) sumę opłat, zapisanycn
do reje-s tru za: dany miesiąc w miesiącu następnym
(z powodu otrzymania wia,domoś-ci o -odejściu okrętu
lub oslornowaniu-dopiero w ostatnim dniu miesiąca
danego albo po upływie tego miesiąca) należy- '-li ścić
do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po danym miesiącu (np. opłaty, które do rejestru za 1'> t yczeń zapisano dopiero w lutym, należy u.iśaić do dnia
10 marca).
. W dekla'racji według wz oru 2 (§ 44) na lcży po
wyraz,ie "od" wpisać wyrazy "biletów okrętowych
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[art. 92 ustawy o opłatach stemplowych); rata pierwsza" (wz glę dnie "druga") "za mie s.iąc ... 19 .. r ."
W rejestrze nale ży - stosownie do postanowień, zawartych w poprzednich dwóch ustępach niniej szego paragrafu - dokonywać podsumowania
dwukrotnie i obok k aż dej sumy wym ien ić w kolumnie 18 datę uiszczenia oraz pozycję dziennika przychodu, pro wadzonego przez kasę skarbowa.
Re jestr za każdy mies iąc, uzupełn i ony w sposób, podany w ustępie poprzednim, należ-J złożyć
ur zędowi skarbowemu (§ 16) najpóźniej w dniu 10
drug-iego miesiąca, następującego po tym "nie'siącu,
którego reje 3tr dotyczy. Pozycje rejestru , tyczące
się emigrantó w, urząd skarbowy sprawdza llrzez porównanie z k sięgami i aktami ur zędu emi grącyjne
go; przepi,s ten nie uchyla prawa urzędu emigracyjne-go do badania pism i k'siąg przed s ięb i orstwa okrę
towego, w jeg,o centrali i w zakładach filjabych".
19) § 123 otrzymuje brzmienie następ ujące:
"Kolejowy list przewozowy, za któryrrr nadano
dwa ,l uh więcej przedmiotów, podlega opła c ie jednokrotnej. Opłata wynosi:
1) 10 gr. od każdego arkusza, jeże,Ji przesył
ka jest:
a) na kolejach normalnotorowych mniej sza niż
półwa g-onowa;

b) na: kolejach wąskotorowych mniejsza, niż
wagonowa;
2) 1 zł. od każdego arkusza, jeże li pr zesyłka
jest na: kolejach nOTmainotorowych co najmniej pół
wagonowa, a na kolejach wąskotorowych wagonowa.
Za przesyłkę półwagonową uważa s ię na kolejach normalnotorowych tę, której waga wynosi 5.000
kg ., a za: wagon ową .na kolejach wąskotmowych tę,
której waga wynosi 3.000 k g. (p. 2 części II-ej, taryfy towarowej kolei nQrmalnoto'r owych , stanowiącej
załącznik do Nr. 112 Dz. U. R. P. z 1927 r . oraz p . 2
części II-ej taryfy towarowej kolei wąskotorowych,
s tanowiącej załącznik do Nr. 22 poz. 201 Dz. U. R.
P. z 1928 r.).
Opłacie jednokwtnej podlega także list przewozowy, za którym nadano na kolei wąskotorowej
przesyłkę wagonową, załadowaną do dwu lub wię
cej wagonów (Cz. I taryfy towarowej kolei wąskoto
rowych Nr. 22 poz. 201, Dz. U. R. P. z 1928 r. str. 6,
punkt "e" odchyleń od art. 56 - w hrzmieruiu usłalo
nem w § 1, dzia-le A, rozporządzenia Ministra Komunika-c ji z dnia 23 czerwca 1928 r., Dz. U . R. P .
Nr. 65, po'z. 602).
Opłacie w wy.sokośCi 10 gr., względnie 1 zł., podlega również każdy arkusz dodatkowy (§ 6 punkt
9d, regulaminu przewozu llrzesyłek towarowych na
kolejach że laznych zlałączonego do Nr. 89, poz. 783
Dz. U. R. P. z 1928 r . onz art. 6, § 6 punkt " e " Konwencji Międzynarodowej, ogło szone j w Nr. 73,
poz. 667 Dz. U. R. P . z 1928 r .).
Wtórnik listu przewozowego (§ 8 punkty 6 i 7
powołane g o regulaminu przewozu) nie podlega opła
cie (art. 93, ustęp drugi).
Do dokumentów kOIl ejowych, wręczany ch kolei
przez wysyłające go i podl egających opła-cie, n ie I1l,ających jednak charakteru listu przewozowego, należą: wykaz co do prze syłki czasopism (Dz. U. R. P.
z 1925 r. Nr. 128, poz. 913, str. 1757, punkt 8), wykaz
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przesyłkow y na przewóz sta ły pieczywa (Część II
tąryfy towarowej kolei normalnotorowych~Dz. U. R.

P. z 1927 L, NT. 112, poz. 953, str. 14, punkt 62 lit. c)
i list ekspresow y (Regulamin przewozu osób, bagażu
i prze syłek ekspresowych, Dz. U. R. P. z 1928 r.
Nr. &9, poz. 783, § 52)".
~O) § 124 llzupełnia się następującym ustępem
końcowym : " Przepisy u:ątępu poprzedniego nie tyczą się bezpośre·dnich listów przewozowych na przesyłki do stacyj, położonych na obszarze Wolnego
Mi~sta Gdańska".
.
21) § 129 otrzymuje brzmienie następujące:
"Wpłaty i wypłaty, wymienione wart. 96, są wolne
od qplat ~ jako dokonywane z tytułu ubezpieczenia
przymusowego lub z tytułu ubezpieczenia dobrowol~ego, . zawartego z instytucją ubezpieczeń przymus.owych, powołaną do życia przez ustawę (art. 97,
punkt 1), w przypadkach następujących:
1) w zakresie ubezpiecza·aia na wypadek choroby - gdy są dokonywa.ne na mocy ustawy z dnia
19 maja 1920 T. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272), oh€>wiązując ej na całym obszarze RzeczYPl!>spolitej z wyjątkiem górnośląskięj części województwa śląskie g o
(ad. 103 powołanej ' ustawy oraz rozporz ą d z enie
z dnia 27 lipca 1920 L, Dz. U. R. P. NI. 8S, po z. 578)w szczególności też w przypadkach, przewidzianych
wart. 8 i 13 powołanej ustawy - albo na mocy
§§ 165 - 536 niemiE:ckiej ordynac ji ube zpiec ze niowej z dnia 19 lipca 1911 r. (Dz . PL Rzeszy Niem.
str. 509), obowiązującej w górnośląskiej czę ś ci wo jewództwa ślą ski ego - w szczególnośc,i t e ż w przypadkach, p rzewidziany ch w §§ 176, 313 i 495 niem. ordynacji ubezpieczeniowej;
2) w zakresie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia i ubezpieczen.ia na wypadek braku pracy gdy są dokonywane na mo cy ustawy z dnia 18 lip ca
1924 r. (D z. U. R. P. Nr. 67, poz. 650), względnie na
mocy ro z p o rządz enia Prezydenta Rzeczypospolitej
z ,d nia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych (Dz. U. R. P . Nr. 106, poz. 911);
powołane akty ustawodawcze obowią zują na cał y m
ob szarze RzeczY\Jospolitej (art. 40 usta wy i art. 170
rozpor zą dzenia Prez ydenta Rzec zyp ospo litej);
3) w zakresie ube zp ieczenia od wypadków gdy są dokonywa ne: a) na mocy ustaw austrjackich,
wymienionych wart. 1 usta wy z dnia 30 ,s tyczn ia
1924 L (Dz. U. R. P . Nr. 16, poz. 148) , a obowiązują
cych w m yś l powołąnej ustawy z r. 192-1 na obszar ze
b . dzielnic aust rjackiej i rosyjskiej - w szczególnośc i
te ż w przy p a dkach, pr zewidzianych wart. V i VI
ustawy aus trj ackiej z dnia 20 lipca 1894 r. (austr. Dz.
P. P. Nr. 168), ja k również w pr zypadku, gdy zrzeszenie prz e d s iębiorców, wym ienione w § 58 us tawy
austrjac k iej z dnia 28 grudnia 1887 L (a ust T. D z. P.
P. Nr . 1 z 1888 r.) przyrzeka d ro g ą umowy korzyści,
przewy ższ ające minimum ustawowe;
h) na mocy
~§ 537 1225 niemieckiej ordy nacj.i ubezpieczeniowe i z d ni a 19 lipca 1911 L (Dz. PL R zeszy Niem.,
str. 509), obowiązującej na obszarze województw poznańskiego i pom orskieg o oraz g órno śląs kiej części
w o jewództw a śląskiego-w szcze g ólno ś ci też w przyp a dkach , pr zewidzian ych w §§ 550 - 552 , 927 --:- 929,
1061 i 1064 nielU. ordy nacji uhezpieczeniowej; cJ na
lJ1 0cy usta wy z dnia 8 listopada 1921 r. w pr zedmioci'ę zaopatrzenia pracowników polakich kolęi pa4-
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stwowych w b. zab orze a us trjac kim w ra zie nies2cz:ę 
ś1iwych wypad kóvi (D z. U. R . P . z 1922 r . Nr. 4,
poz. 5); d) na mo cy ll stawy z ' dnia 26 li stopada 1925 :r.
w sprawie uzupełn i e. nia 0dszkodowan~a osób dotknię
tych skutkami nieszczęśliwych wypadków pr~y pracy w b. dzielnicy r osyjskie j lub na wychodźtw.ie
w Ro sj i (Dz. U. R. P . Nr. 125, p oz. 892);
4) w zakresie ubezpieczenia na s t aro ść, na wypadek niezdolno śc i do pracy oraz u bezpieczenia
członków rodziny na wypadek
śmierci ubezpieczonego:
,a ) na obsza r ze b. d ziel n icy austrjackiej na m(}~
cy ustawy z dnia 28 lipca 1889 L o bractwach
górnic zych (austr. Dz. P. P. NI. 127) wraz
z pó źniej,szemi jej zmianami i uzupełnienia
mi, w br zmieniu rozporządzenia Prezydenta
Rz eczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
(Dz. U. R. P. NI. 36, poz. 339), w szczególności te ż w pr zypadkach, przewidzianych
w § 11 tej usta wy;
b) na obszarze województw poznańskiego i pomo rskieg o oraz g órno śl ąskiej czę ś ci województwa ś l ąs kie g o - na mocy §§ 1226 1500 niemieckiej ordyna c ji ubezpieczeniowej z dnia 19 lipca 1911 L (Dz. PL R zeszy
Niem. s tL 509}-w szcze~ ólno ś ci te ż w pr zypadkac h, pr ze wid zian ych w §§ 1243, 1244
i 1472 - 1483 tej ordyna cji ; na mocy ustawy
o br act wach górniczych (Zb. Us. taw pruskiCh
z 19 12 L, stL 137)- w szczeg ólno ś ci w przyp a d kac h , przew idziany ch w §§ 13 i 17 tej
u st awy ora z na moc y ro z porząd z e n ia Minlstra b . D ziel nic y P ruskiej z dnia 10 września
1920 L W pr ze dmioc ie k asy emerytalnej robotników kole i żelaz nych w b . dzielnicy
pruskie j (Dz. Urz. Nr'. 56, po z. 455);
c) na całym ob sza rze R zeczy p ospo lite j: na mocy ro zpo rząd zen;a Pre zydenta Rz ec.z ypoS~o 
litej z dn ia 24 listo p ada 1927 r. o ubezpiecze niu pr a cown ik ów umys łow yc h (Dz. U . R.
P . Nr. 106, poz . 91l) - w sz cze g ólności też
w pr zypadkach, przewidzia nych wart. 9 i ~O
p ow ołane go ro z por z ądzenia".

22) § 130 ule ga skre ś leniu.
23) U st ęp pierwszy § 1;34 otrzymuje brzmienie
następujące : " Zaró w no zaliczk i (punkt "a" art. 100),
jąko te ż resztę na l e ż ności ro cz nej (punkt "b"), nalę
ży uiś c ić w s posób, w skaz a ny w § 44 niniej szego
rozp orzą d z eni a w tej kasie skarbowej, w której
okrę g u ma s ie dzib ę centrala pol sk iego zakładu ubezpieczell, w z g1 lędnie g łówne przedstawiciel stwo ~a·
kładu zagraniczn e go (art. 69 ro z porządzeni a Prezydenta Rz eczypospolite j z dnia 26 stycznia 1928 L,
Dz . U. R. P. Nr . 9, poz. 64) ."
24) § 141 otr zymuje br zmienie następu j ące:
"Na m ocy ustę pu tr zec iego art. 103 (zdąnia
pier wsz e go) oraz u s t ępu ostatni ego te g oż artykułu woln e są od opłaty stemplowej wpłaty na udziały
w spółdzielni:
1) któr,a swą poast awow ą działalność według
statutu i fa ktycznie ogranicza tylko do swych
członków,
'
2) która podstawową
d;::iałalność
rtlzciąga
wprawdzie ni. Qsoby, IU,e bęqące jej człe.nkami , if~~ęli
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członkowie poza dywidendą od ud~iałów w gra~
nicach, zak reślonych ustępem drugim art. 57 us tawy
o spółdzielniach - do ża dnego dalszego udziału
w zyskach nie są dopuszczeni,
3) która, rozciągając działalność podstawową
na osoby, nie będące jej członkami, przelewa do
funduszu zasobowego {art. 56 ustawy o spółdz ie l
niach} łub do funduszów, które według ,s tatutu nie
podlegają podziałowi między członków (art. 81, ustęp
trzeci, ustawy o spóMzielniach) kwoty, obliczone co
do nieczłonków na tych samych zasadach, jakie posłużyły do ustalenia nadpłat i zwrotów, przyz.nanych

c~łonkom:

Za nadpłaty i zwroty uważa się sumy, przyznane cZłonkom z zysku według podziału, dok onanego
w myśl prze'p isu, zamieszczonego w statucie na mocy ustępu trzecie go art. 57 ustawy o spółdzielniach",
Z5} Po § 146 umieszcza się następujący § 146a:
"Pisma, wymienione wart. 5 rozporządz.enia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r.
o popieraniu naftowego ruchu wiertniczego (Dz. U.
R . P. Nr. 102, poz. 885). są wolne od opłat, przewidzianych wart. 102, 105, 106 i 109, w razie sporzą
d:;:eni.a ich najp óźniej w dniu 24 listopada 1929 r .
Jeżeli spółka ma na celu prowadzenie kopalń
naftowych, a nadto wykonywanie innych czynności
liarobkowych, to przewidziane wart. 5 powołanego
ro:z;porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej uwolnienie od opłat stemplowych, unormowanych
wart. 102, 105 i 109, nie tyczy się tej czę ś ci kapitału
spółki, która jest przezn aczona do prowadzenia tych
innych czynno ści, a uwolnienie od op łaty stemplow ej,
unormowanej wart. 106, t yczy s i ę wkładów r ze czowych tylko o tyle, o ile obejm ują te nieruchomości
lub pala ne.ftowe, na których ma ją być urząd z one kopalnie naftowe. Strony obowiązane są podać organowi urzędowemu właściw emu do wymier zenia
opłaty stemplowej (a rt. 17), jaka część kapita łu spó ł
ki lub wkładów rzecz owych posiada wa,runki uwolnienia od opłaty stemp lowe j, wymienione w zdaniu
Roprzedniem.
.
W przypadk ach, wymienionych wart. 5 powołaneg. o rozp orządzenia z 1927 r. opłata ma być
wymierzona nawet wówczas, gdy według treści kontraktu spół k i zach ndzą warunki zupełnego uwolnienia od opłaty. Opłata wymierzona - a w przypadku, wymienionym w ustępie drugim niniejszego
paragrafu, odpowiednia część opłaty - ulega odroczeniu do upływu dwóch lat i dwóch miesięcy od
dnia sporządzenia pisma, stwierdzającego umowę
o zawiązanie spółki. Kwota ndrocz.ona ulega umorzeniu w r azie przedstawienia urzędowi skarbowemu - przed upływem, terminu odroczenia - świa
dectwa okręgowe go urzędu górnic zego, stwierdzają
cego, że przed upływem lat dwóch od sporządzenia
pisma, stwierdzającego umowę o zawiązanie spółki
rozpoczęto prace wiertnicze. W razie nieprzedstawienIa tego świadectwa spółka ma przed upływem
terminu odroczenia uiścić kwotę odroczoną; nieuiszczenie opłaty w tym terminie spowoduje wymierzenie zapomocą nakazu płatniczego (art. 33, ustęp
ostatni) kwoty należnej w,r az z podwyżką w wysokości 5-krotnej (art. 42).
.
Notarjusz, mający siedzibę poza obszarem, na
którym obow,iązuje k,odeks cywilny austrjacki oraz
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sekretariat sądu, mającego siedzibę na ·obszarze, na
którym obowiązuje kodeks cywitny niemiecki, mają w razie niepobrania lub tylko częśmowego pobrania opłaty na mocy niniej'szego paragrafu przesłać urzędowi skarbowemu uw.ierzytelniony odpis
pisma, co do którego opłata lub jej część ulega odroczeniu".
26) § 157 uzupełnia się następującym ustępem
końcowym: "Uprawnienia, przyznane w ustępie po-:
przednim spółdzielniom, służą również komunalnym
kasom oszczędności (rozp. P,r ezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r., Dz. U. R. P.
Nr. 38, pot. 339} oraz gminnym kasom poilyczkowooszczędnościowym (rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r., Dz. U. R. p, Nr. 118,
poz. 1069)".
27) § 163 otrzymuje brzmienie <ll8lstępująee:
"Przepis punktu 2 art. 141 tyczy się również: a) takich podań, wystosowanych do polskich urzędów
konsularnych, które wniesiono nie do urzędu konsularnego bezpośrednio, lecz za pośrednictwem urzę
du panstwowego, mającego siedzibę w Polsce; b) do
podań, złożonych w urzę,dzie konsularnym, a wystosowanych do urzędu państwowego, mającego siedzibę w Polsce. Podani.a takie podlegają opłatom
konsularnym (§ 17 rozporządzenia ministerjalnego
z dnia 1 kwietnia 1928 r., Dz. U. R. P. Nr. 49,
poz. 474 oraz ustęp 5 uwag do poz. 52 taryfy, załą
czone j do tegoż roZ por ządzenia). W przypadkach,
wymienionych w punkcie a), stosuje się taryfę opłat
konsularnych (a nie ustawę o opłatach stemplowych) do wszelkich podań, należących d~ zakresu
działa ilia urz ędów konsularnych, a z,a tem nietylko
wówczas, gdy petent (w napisie podania lub jego
tre,ści) wystąpił z wnioskiem, aby podanie zostało
przesłane urzędowi k onsularnemu, ale także wówczas, gdy urząd, ma j ący siedzibę w Polsce, do którzgo podanie wniesiono, mimo braku takiego wniosku, odstąpił podanie właściwemu urzędowi konsularnem u.
W myśl punk tu 13 art. 141 są wolne od opła-
ty podania w sprawach pożyczek państwowych".
28) § 164 uzupełnia się następującym ustf:pem
trzecim: "Za ła twienie P9dania mimo nieuiszczenia
lub niedostatecznego uiszczenia opłaty stemplowej,
a mianowicie na tej podstawie, że uiszczenie opłaty
nie jest możliwe bez dotkliwego uszczerbku mająt
kowego (ad. 142, punkt 17), urząd, załatwiający podanie, winien umotywować zapomocą ńot,atki na referacie załatwienia".
29} Ustęp czwa,r ty § 168 otrzymuje brzmienie
następujące: "Adresat winien przy odbiorze zawiadomienia uiścić poje dYI1czą opłatę pocztową, przypadającą wedłu g ta,r yfy za kartkę pocztową (§ 2 1'().zporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia
17 ,s ierpnia 1928 r., Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 702).
Jeśliby odmówił uiszczenia, to poczta zwraca pismo jako niedoręcz,one urzędowi wysyłającemu, który ma pismo to przechować przy podaniu".
30) W § 170 zdanie drugie ustępu trzeciego
otrzymuje brzmienie następujące: "W przypadku
doręczenia za pośrednictwem poczty należy wezwanie"wysłać jako przesyłkę poleconą za zwrotnem
poświadczeniem odbioru. Adresat winien przy odbiorze wezwania uiścić pojedyńczą opł.atę poczto-
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wą, :przypaclającą według

taryfy za

kartkę

poczto-

wą', za pole'cen.ie i za zwrotne poświadczenie odbio-

"

m. Jeżeliby odmów.ił uiszczenia opłat, poczta pomimo to wezwanie doręcza za pokwitowaniem na
zwrotne
poświadczeniu odbioru i na pocztowym
dowodzie odbioru, a ' nreuiszczonąopłatę pocztową
ściąga w ,d rodze adminiJstracyjnej".
W tymże p<lJragrafie część druga ustępu ostatniego (po średniku) otrzymuje brzmienie następują' ce: "urząd skarbowy zarządza następnie przymusow~ ściągnięcie opłaty wraz z karą za zwłokę (ustawa z 'd nia 31 lipca 1924 r., Dz. U. R. P. Nr. 73,
poz. 721), którą oblicza się za czas od upływu czterech tygodni po doręczeniu wezwania".
.
Wzór 13, załączony do § 170, otnymu)e
brzmienie, podane w załączniku ,d o nin~ej:szego rozporządzenia.
,
'
31) § 171 otrzymuje brzmienie na,stępują~e:
"Jeżeli wcale nie uiszczono opłaty od podama,
wniesionego - bez pośrednictwa polskiego urzędu
konsularnego - przez osobę, zamieszkałą zagranicą, lub uiszczono opłatę niedostatecznie, to podanie
ma być mimo to załatwione, a odpowiedź na poda~
nie ma być przesłana temu urzędowi korisularnemu
Rzeczypospolitej Polskiej, w którego okręgu pete~t
ma mieszkanie lub siedzibę j urząd, który załatwił
podanie, podaje urzędowi konsularnemu kwotę, której nie uiszczono. U rząd ko:nsularny doręcza odpo.wiedź petento,w i za pobramem opłaty konsularne),
przewidzianej w pozycji 60 (ustępie 1b) ta,ryfy opłat
konsuI.a-roych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 49,
poz. 474(.
,
,
. , .
32) Zdanie drugie § 172 otrzymuJe brzmleme
następujące: '"Izba Skarbowa zawiadamia o rozs.trzygnięc:iu petenta oraz urząd, który ' przesłał w~ll~ s ek
o zwrot i zarazem zwraca temu ,urzędow,l Jego
akta".
'
_"
33) , § 178 otrzymuje brzmienie następ·ijjące:
nW, razi~ d,o.ręczenia świadectwa za p9 ś rednictwem
,poli,kiegoJlrzędu konsularnego ospbie, zamieszka'~e,j ., ~agtanicą, minio nieuiszczenia, lu?
n~e~o
statecznego uiszczenia: opłaty, urząd, ktory SWladectwo sporządził, podaje należną kwotę urzę
aow'i . konsularnemu, któ<ry pobiera tę kwotę
jako ' opłatę konsulamą (pozycja ?O, 'punkt 2, taryfy (i)płaf ' konsularnych, załączone) do rozporządze
ui:a: z dnia 1 kwietnia 1928 r., Dz. U . .R. P. Nr. 49,
,p oz. 474)." .
,
34) § 175 (w brzmieniu ustalonem rozporzą
dzeniem z dnia 9 grudnia 1927 r., Dz. U. R. P.
1928 r. Nr. 4, poz. 29) uzupełnia się następującym
ustępem drugim: "Koncesja na przemysł gospodni
(art. 8, punkt 6, powołanego rozporządzenia Prezydeńfa Rzeczypospolitej) podlega opłaCie w wysokości 10 zł., jeżeli ma za przedmiot hot~l, dom zaje~
dny lubperisjonat z ilością pokojów, ' wynoszącą me

'z'

wię-cejiliż ' pięć ; "

35) §§ 179 [ 180 ulegają skreśleniu.
36) Ustęp pierwszy § 184 otrzymuje brzmienie
na,sŁępujące: "Aż do dalszego zarządz'enia' mogą by ć.
używane ' znaczki stemplowe, sporządzone w~dhlg
wzorów,opisanych w ' obwieszczeniuMini:str~ ::>karbu z dnia 20 czerwca 1924 r. (Monitor'Polski'Nr. 142,
poz. 412) - z wyjątkiem znaczk?w st~mpjo":y~h
warto~cj40 gr., 50 ir . .i. 1 zł., wycbf~ilych z ·oblegu
.
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.1

obwieszczeniami Ministra Skarbu z dnia 6 lis~ : )pa
da 1925 r. (Monitor P,olski 'Nr. 261, poz. 1075) (Z. clpia
7 grudnia 1925 1". (M'onitor PoLski Nr. ' " 289~
poz. 1217V
' ,.-:;.~:,

§ ,2. Dwa~statnieustępy §-u 34 rozporządźe:
nia ministęrjalnego z dnla :3 I.istopada 1927 1< (Di:
U. R. P. Nr. 106, 'p oz. '913) otrzymują brz:~lienie ' ria;~
stępujące:

",y' "

"Lstnienie warunku, wymienionego w ' ustępie
poprzednim, ma być ,udowodnione zaświ'adczeni~Jl1
kQmitetu rozbudowy , miasta, względnie ;n<l,gistra.t !l;
stwierdzającem przyznaniekrótkoterminoweg.q kt;~
dytu budowlanego (art. 16 rozporządzeni<\. Pre~!,!
denta RzeczypoS'politej o r.ozbudow.ie miast -i §" p
rozporządzenia niniejszego) lub zatwierdzenie ~rp.:t.:
koterminowego kredytu ' budowlanego, przewidzia'::
nego wart. 28 rozporżądze.nia Prezydenta Ęz~cz,y:
pospolitej o rozbudowie miast, a uzyskanego na, ~~
runkach, zatwierdzonych przez Ministra Skarbu. "
Sporządzenie - bez uiszczenia opłaty steIJl,plowej, a na mocy punktu 2 lub 3 art. 31 pistria',
stwierdzającego bctdź zawarcie umowy o zakup: ~ą
terjałów budowIl anych (art. 66 i 67 ustawy z "ania
1 l~pca 1926 r., o opłatach stemplowych, Dz. U ( l R~
P. Nr. 98, poz. 570) lub o roboty budowlane (art. 90
ustęp p,ierwszy tejże l,lst~awy) bądź wykona,nie::Ja<~
kiej umowy (art. 72 oraz art. 90, ustęp drugi, tejże
ustawy), jest dopuszczalne tylko w razie ' umiesżc'ż.eil.
nia na, tern piśmie adnotacji w formie następując,ej:
"Wolne od opłaty stemplowej na mocy art. 3-1 ' r:cJi~
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ,r()~,~~,;,
dowie mi,a st, a na skutek otrzymania kredytif' J5u::'
,
(d ecyz)a
.
komitetu rozbudowy
c ll!li~~t...a
.
' ,',
c., .
,.
d ow I anego
magIstratu
.'
w .
•
.
.
.
. z dnia
" ; ,: .:.\ .
L . . . .)". Wystawca rachunku lub innego , pi,s,ma, stwierdzającego wykonanie umowy (a.rf; ' 12,
ustęp drugi ustawy o opłatach stemplowych), , z!l0P~1"
trzonego w powyższą adnotację, ma nadto spótzą:'
dzić odpi,s teg,o pisma i przechowywać go przez
trzy lata".

§ 3. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia:
27 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P, Nr. 130, poz. 780)
obowiązuje nadal z następującemi zmianami:
W § 1 wyrazy: "na czas do końca 1927 r.",
w § 2 wyra'zy: "ustanowionego rozporządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia
1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 121, poz. 697)" ,oraz w § 8 '
wyrazy: '"ustanowiony rozporządzeniem Prezyden,ta Rzeczypos'p olitej z dnia lO grudnia 1926 !: (Q~.
R. P. Nr. , 121, poz: 697)" - ulegają skreśle.ri}~,
b) tekst podany w § 7 powołanego rozporzą
dzenia Ministra Skarbu otrzymuje brzmienie nastę
pujące: "Podatnik ma po , zapisaniu do rejestru
wszystkich pism, względnie czyriności prawnych, za
dany miesiąc podsumować kwoty opłat, do sumy
w ten sposób obliczonej dodać 10% i sumę łączną
wnieść do ka.sy skarbowej w te,r minie, podanym
w ustępie drugim n.inięjs,zego paragrafu".
. ,'.",'

u..

.

'

..

'

(

§ 4. U chyla , się § , 11 rozporządzenia z dniil
17 ,marca: 1927 r. , (Dz., U. R. P', Nr,. 31; poż. ?74); _
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§ 5. § 65 rozporządzenia Ministra Skarbu
z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie
dz iałania izb skarbowych i podległych izbom urzę
dów skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 588)
otrzymuje brzmienie na stępujące: "Przepisy § 69,
działów B i C § 61, punktu I'C " § 62 oraz § 63 mają
ZClJsto sowanie również do urzędów opłat stemplowych" :
§ 6. Punldy : 4, 5, 16, 17 i 18 §-u 1 oraz punkt
,;b" § 3 mają b yć zas to 30wane po raz pierwszy do
pism i czynno ści prawnych, podlegających uiszczeniu b e zpo ś red ni emu, a s por ządz onych przez podatnika v\' kwietniu 1929 r. oraz do pism, podlega jącyc h
uiszczeniu be z pośredniemu, a otrzymany..:h przez
poda tnika w kwietniu 1929 r.
Punkt 7 § 1 ma zastosowaLie do pism , sporzą
dzonyc h po upływie dwóch tygodni od ogłoszenia
nin ie jszego ro z porządzenia.
Inne przepisy niniejszego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszen i a.
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doręczenia ~iniejszego wezwania nastąpi ściągnię
cie przymusowe powyższej kwoty wraz z karą za
zwłokę i kosztami ekzekucyjnemi.
(Podpis)
(Określ e nie ur zęd u

i oddziału
kancelaryjnego ).

(Strona druga).
Urzędownie .

Za zwrotnem poswiadczeniem odbioru.
Opłatę poczto wą ui ś ci adresat.

P . ........................................................................... .

Minis ter Skarbu: G. Czec~owźcz
Minister Sprawiedliwości:

ul .......................................................

St. Car

poczta .....................

A .... ............ _

Minis ter Spraw W ewnę trznych : SI awo j SkI ad kowski
Minis ter Przemysłu i Handlu:

E . Kwiatkowski

Minister Pracy i Opieki Społecznej : Dr . Jurkiewicz
Niin.ister Robót Publicznych: M oraczewski
Minister Komunikacji: Kiihn

ROZPORZĄDZENIE

Minister Reform Rolnych : Witold Staniewicz
M,inister Spraw Zagranicznych : August Zaleski
M.inister Poczt i Telegrafów:

Z

Boguslaw Miedziński

Załącznik do rozp. Min . Skarbu
dnia 25 lutego 1929 r. (poz. 237).

(Wzór 13 do § 170).

(Strona pierwsza).

....................................................dnia ................................................... 19 ..... r.
L.

238.

.........................................................................

Przy wnoszeniu ' opłaty nal eży przedstawić niniejsze zawiadomien ie lub powołać się na pow yższ ą liczbę .

Przy podaniu z daty ................................................ 19......
w przedmiocie ................................................................................... .
brak opłaty stemplowej w kwo cie............. .
zł.
.. gr.
Należy złożyć w podpisanym urzędzie znaczki
wartości powyższej lub zamiast niej kwit którejkolwiek kasy skarbowej z uiszczenia tej kwoty got ówką. W razie ni-edosta,r czenia znaczków st.:mplowych
lub kwitu kasowego w ciągu dwóch tygodni od dni"

MINISTRA SKARBU

z dnia 28 lutego 1929 r.

w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych
podatków i· opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej
w Lublinie.
Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca
1919 r. o tymczasowej organizac.ji władz i urzędów
skarbowych (Dz . P. P. P . Nr. 65, poz. 391), art. ~3
ustawy o pań s t w owym podatku dochodowym, · ogła,..
szonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia
30 kw~etnia 1925 r. (Dz. U . R. P. Nr. 58, poz. 411)
i art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwo
wym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79,
poz. 550) zarządzam co następuje:

§ 1. Znosi się istniejący w okręgu administracyjnym Izby Skarbo·wej w Lublinie urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych na miasto Lublin i na jego miejsce tworzy dwa urzędy skarbowe
podatków i opłat ska rbowych na miasto Lublin według pod z iału terytorjalnego, podanego w załączni
ku do ni niejszego rozporządzenia.
Nowoutworz·one urzędy otrzymują nazwy I i II
uTZędu skarbowego podatków i opłat skarbowych
na miasto Lublin.
§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę
du skarbowego podatków i opłat skarbo·w ych na

