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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. 
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Ąrt. 2. Upoważni,a się Minist~a Rolnictwa do 
wydzięlenia z pań$twowego majątku Rog,pino - Za
mek , . połoione'go w pow. grudziądzkim, w woj. po
morskiem, g'runtu' o . obszarze do 470 ha, nie mniej 
,jednak ;ni~ 4 ' O hć , wraz z zabudowaniami, jakle będą 
znajdowały się na wydzielonym gruncie, i do odstą
pi~nią bezpłatnie wy,dzielonego gruntu wraz z zabu
dowaniami na własność fundacji, wymienionej wart. 1. 

Nieruchomość , odstąpiona na właSillość funda-
. c1,j ;l;godnie z u'stępem pierwszym, nie podlęg,a obo
wiązkowi parcelacji,· przewidzianemu w ' art. 2 usta
wy z dnia.28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy 
ri;>lnej (Dz. U.R: P. z 1926 r. Nr. l, poz. 1) . 

'. .Art. 3, Sl-atut fundacji nadadzą: Minister Pra
cy i Opieki Społecznej, Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecęnia Publicznego i Minister Rolnictwa. 

W ~a~ządzie fundacji winny być reprezentowa
ne mgart.izacje społe<;zne. 

Ąr,t, 4, Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w poro'zu
mieniu z Ministrami Reform Rolnych, Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego, ' Skarbu i Rolnic
twa. 

Art 5, Ustawa niniej's,za wchodzi w życie 
z dnieQl je,j ogloszenia. 

Prezydent RzeczypoSipolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady M~nrstr6w: K. Barlel 

Minister Pracy ,i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Slaniewicz 

Mi'nister Wyznań Religijnych i Oświecenia ' 
. Publicznego: Świtalski 

Koierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Minister-- Rolnict<wa: Niezabytowski 

249, 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 27 marca 1929 r. ' 

G zmianie brzin.hmi~ § 46 rozpor~ądzeJ;lia Rady Mi
nistrów z dnia 10 listopada 1921 r, w sprawie sta

tystyki celnej, 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 paździer
nika 1919 r.o organizacj,i statystyki administracyj
nej (Dz. U. R. PI' Nr. 85, ' poz. 464) zarządza się co 

. następuje : 

§ 1. ParagraI 46 rozporzą.dzenia Rady Mini
strów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie sŁaty-

styki celneJ (Dl!. U. R. P. Nr, 107, po~. 783) otn:ymu
je .brzm\enie 'następujące: 

"Opłatę sta tystyczną ustala się w na'stępują-. k . . r ceJ wyso osm ; . 
' 1. Od to~arów, Przywożo~ych do p;olskie,gq 

obszaru celnego drogą morską i wywożonych ,drog,\ 
morską z tegoż obszaru: , ' 

. a) 0,25 grolSza od t:OOO kg. towarów Qpal~oWi~ 
nych lub bez opakowania, objętych: ' . 
poz. 66 p, 1 taryfy celnej (kamienie polne ~ skalne 
w stanie naturalnym); krzemień, granit, bazalt, kwarc 
i szpat polny; piasek naturalny, ziemia wymoczko
wa (ok.rzemkowa) i inne osobno niewymienione ka
mienie i ziemie używ,ane yv przemyśle fabrycznym-:-: 
nie.obrobione, niero'z,drobnione, choc;iażby wypalo
ne; dolomit ' sur-owy; 
poz, 79 p, 1, 2, 3, 4 taryfy celnej (węgiel kamienny, 
brunatny, torfowy; ceg,iełki węglowe (brykiety), wę,. 
gięl drze,wny, koks, torf); 
poz, 138 p, 1, 2 taryfy celnej (rudy metaliczne i mine
ralne, żużle, szlamy rudne w stanie r-odzimym lub · 
wzbogacone, prażone, w ka wałkach, prosz~u, bry .. 
kietach); 

b) Q,50 grosza od 1000 kg. towarów opakOwa-
nych lub bez opakowania, objętych: . 
poz. 65 p. l, 2, 3, 4, 5, 6 taryfy celnej (gliny: PQrQela:
nową. (ka'olin) i inne oprócz osobno wymienionych, 
palone, mielone. lub szlamo'w,ane, bauk,syt, łom ce.gla
ny i szamotowy, kreda w kawałkach nieoczylS~czona 
i n ieprulona, gips rodzimy i alabaster w kawałkach 
niepalony, wapno gryzące (niehydrauHczne), dQIQ
mit palony, kreda w kawałkach palona" materjały 
hydr,auliczne spajaiące mielone i nieruierlone, cemen
ty wszelkich nazw oprócz osobno wymienionych 
(portlandzki, naturalny i sztuczny, romański, mi~
szany, żużJ,owy i inne), hydrauLicznę domieszki: puz@ 
zolano, martwica wulkaniczna (trass), ziemia s'anto
ry~owa, żużel ziami,gty, klinkier cemento;wy mamie.,. 
lony, wapno hydrauliczne, glips i alabaster mielony 
niepalony Oil"az palony) i 
poz, 84 p, 1 taryfy celnej [olej ska,lny ciemny nie
oczyszczony (ropa naftowa)];. 
poz, 142 p, 1, 2, 3 taryfy. celnej (żela'ziwo i strul: $ta
re, lane i kute; fragment, ' łom, szmelc, wióry, również 
prasowane opiłki i proszek, stare belki li szyny o dłu-
gości 1 metra i mniej); , . 

c) 1 g;r01~za od lQOO kg. wszystkich towarów 
' nieopak,owanych, niewymienionych w punktach a, bj 

d) 0,50 grosza ·od 100 kg. wszystkich towarów 
opakowanych w całośoi lub częściowo, niewymie
uionych w punktach a, b; 

II. Od towarów nieopakowanych, przywożo
nych i wywó-żonych ,drogą inną niż morską: 

a) 5 groszy od 100Ó kg. towarów -objętych : . 
poz, 79 p, 1, ~, 3, 4 taryfy celnej (węgiel kamienny, 
brunatny, torfowy, cegiełki węglowe (brykiety), wę~ 
giel drz",wny, koks, torf) f 

b) 10 groszy od 1000 ·kg., t,owal'ÓW objętych: 
poz, 66 p, 1 ~aryfycelnej (kamienie polne i 'skalne 
w staiflie naturalnym ; krzemień, granit, bazalt, kwarc 
i szpat polny, piasek naturalny, ziemia wymoC!zko
wa (okrzemkowa) i inne' osobno niewymien~one ka
mienie i ziemie używane w prze'myśle fabrycznym -

" \ 




