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udowodni, że osoby, na których imię prawa zostały 
zapisane, wiedziały o ,istnieniu umów, przewidzianych 
wart. l, lub działały w złej wierze. 

2) Te same postanowienia dotyczą nieruchomo
ści, zbytych lub ,obciążonych za aktami wieczystemi. 

Art. 10. Ustawa niniejsza nie ma zastosowa
nja- do :nieruchomośc i, co do których osoby za~ntere
S'owane zgłosiły swoje prawa na mocy ustawy z dnia: 
2_ grudnia 1921 r. o umowach nabycia nieruchomości, 
Stporządzonych na imię osób podstawionych, oraz 
o wykupie majątków , ,sprzedanych z pow odu ogra
niczeń nawdowo,ści polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 106, 
poz. 767). 

Art. H. Ustawa niniej,sza obowia,zuje z dn iem 
jClj ogłoszenia na obsza rze województwa białos t ockie 
g9, kieleckiego, lubelskiego, łó.dzkieg o, nowogródz
kiego, poleskieg,o , warszawskiego, wileńskiego i wo
łyńskiego i ma zastosowanie do wszystkich p o
wóp:ztw, wytoczonych po dniu 8 sierpnia 1927 r. 
Jednocześnie uchyla się ustawę z dnia 2 lipca 1924 r. 
w przedmiocie umów sprzedaży lub przyrzeczenia 
sprzedaży nieruchomości na terenie b. zaboru rosyj
skiego (Dz. U. R. P. Nr . 69, poz. 669) j jednakże spra
wy, wytoczone przed dniem 8 sierpnia 1927 r., będą 
rozstrzygane na podstawie przepisów rzeczonej usta
wy z dnia 2 lipca 1924 r. 

Art. 12. Wykonanie niniej szej ustawy powie
rza się Ministrow,i Sprawiedliwości w porozumieniu 
z Ministrem Reform Rolnych. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. BarleI 

Minister Sprawiedliwości: SI. Car 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewicz 

247. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
i4cej treści: 

USTAWA 

z dnia 23 marca 1929 r. 

o opłatach od ogierów, nieposiadających świadectw 
uznania. 

Art. 1. Ustanawia się opłatę na r·zecz Państwa 
. od ogierów, nieposi,a;daj ących świadectw uznania, 
przewidzianych w przepisach obowiązujących o nad
zorze państwowym nad ogierami. 

Opłata pobierana będzie od roku kalendarzo
wego 1931 włącznie. 

Art. 2. Wysokość opIaty od jednego ogiera 
wynosi 50 złotych za każdy rok kalendarzowy. 

Do uiszczenia opłaty obowiązany jest posiadacz 
ogiera. 

Opłata winna być wniesiona nJ.;lJóźniej do dnia 
1 kwietnia każdego roku do zarządu właściwej gmi-
ny (art. 5) . • 

Art. 3. Zarządy właściwych gmin (art . 5) pro
wadzić ' będą spisy ogierów, podlega,jących opłacie, 
oraz pobierać te opłaty. Za czynno,ści te właściwe 
gminy otrzymywać będą 25% pohranych opłat. 

Art. 4. Od opłaty wolne są: 
a) ogiery, 'stanowiące własność Państwa, oraz 
b) ogiery, które nie ukończyły 3 lat, licząc od 

dnia l istycznia roku uro,dzenia konia. 
Od opłaty wolne są również ogiery, biorące 

udział w wyścigach, konkursach i innych próbach 
koni, .z wyjątkiem wystaw i pokazów, pod warun
kiem, że ic h posiadacze mają poświadczenie, stwier
dzające l'czestnictwo ogierów w tych próbach. 

Poświadczenie wyda wać będzie Ministerstwo 
Rolnictwa. 

Art. 5. Posi adacze ogierów, podlegających 
opłacie, winni ogiery te zgłaszać każdego roku, naj
późn~ej do dnia 1 lutego, według stanu z dnia 1 stycz
nia danego roku, w zarządzie gminy właściwej dla 
miejsca, w którem ogier stale się znaj duje. 

Art. 6. W,inni naruszenia postanowień art. 5 
ustawy niniejszej ulegną karze do 100 złotych lub 
karze zastępczej aresztu do 3 dni. 

Orzecznictwo w sprawach wykroczeń, określo
nych w artykule niniejszym, należy do władz admi
nistracyjnych. 

Art. 7. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Minis trowi Rolnictwa. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i obowiązuje na całym obszarze Pallstwa:. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. BarleI 

Minister Rolnictwa: K. Niezabylowski 

248. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nas :ępu'. 
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 23 marca 1929 r. 

o utworzeniu państwowej fundacji pod nazwą 
"Wieś Kościuszkowska" • 

Art. 1. Ku uczczeniu pamięci Tadeusza Ko
ściuszki, zgodnie z uchwałą Sejmu Ustawodawcze
go z dnia 26 lipca 1919 r., tworzy się państwową 
fundac ję pod nazwą: "Wieś Kościuszkowska". 

Państwowa fundacja "Wieś Kościuszkowska" 
ma na: celu opiekę i wychowanie siero't z uwzględnie
niem w pierwszym rzędzie sierot po poległych lub 
zmarłych, których śmierć pozostaje w związku przy
czynowym ze służbą w oSronie p,,;ń,stwa Po.lskie2.o. 




