
452 Dziennik Ustaw. Poz. 265, 266 i 267. Nr. 25. 

W stosunkach w państwami, które będą pod
łegały postanowieniom rozporządzenia z dnia 
25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych 
(Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 66) cło ulgowe za pozwole
niem Ministerstwa Skarbu będzie wynosiło 20% cła 
maksymalnego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie trzeciego dnia po ogłoszeniu i obowiązuj e do dnia 
30 kwietnia 1929 r. włącznie. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa : K . Niezabytowski 

266. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 marca: 1929 r. 

o przyznawaniu przez Dyrekcję Polskiego Monopolu 
Tytoniowego kredytów na pobór wyrobów 

tytoniowych. 

Na podstawie art . 13 i 62 ustawy o monopolu 
tytoniowym z dnia 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje: 

§ 1. Koncesjonarjuszom, mającym swe filjalne 
oddziały sprzedaży w okręgach różnych izb skarbo
wych oraz osobom (ins tytucjom), które otrzymały od 
Dyrekcji Polskiego 1V10nopolu Tytoniowego specjal
ne zezwolenie na jednorazowy pobór 'wyrobów tyto
niowych (§ 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
20 marca 1923 r. - Dz. U. R. P . Nr. 42, poz. 285), 
może udzielać kredytu Dyrekcja Polskiego Monopo
lu Tytoniowego na warunkach określonych w roz
porządzeniu z dnia 29 września 1928 r. (Dz. U. R. 
P . Nr. 90, poz. 790), przyczem może podwyższyć 
przewidzianą w § 5 tego rozporządzenia normę wy
sokości k'redytu do wysokości trzech czwartych 
przeciętnego miesięcznego poboru wyrobów tytonio
wych przedsiębiorstwa. 

§ 2. RozpO'rządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

267. 

ROZPORZADZENIE MINISTRA REFORM ROL
NYCH WYDANE W POROZUMIENIU Z· MINI

STREM SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 28 marca 1929 r. 

W sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca 
1924 r. o uwłaszczeniu w województwach wschod

nich (Dz. U. R. P. z r. 1929 Nr. 24, poz. 254). 

Na mocy art. 25 ustawy z dnia 20 czerwca 
1924 r. o uwłaszczeniu b. czynszowników, b. wolnych 

ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach: 
nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, wileńskiem, 
oraz w powiatach : grodzieńskim, wołkowysk im, biel
skim, białostockim i sokólskim wO'j. białostockiego 
w brzmieniu, ogłoszonem w załączniku do obwie
szczenia Mini,stra Reform Rolnych z dnia 27 marca 
1929 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-: 
wy z dnia 20 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. z r . 1929 
Nr. 24, poz. 254) zarządza się co następuje: 

§ 1. PO'woływane w tern rozporrządzeniu arty
kuły ustawy bez bliższego określenia dotyczą usta
wy z d nia 20 czerwca 1924 r. w przedmiocie uwła
szczenia b. czynszowników, b. wolnych ludz,i i długo
letnich dzierżawców w województwach wschodnich 
w brzmieni u, ogłoszonem w załączniku do obwie
szczenia Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 
1929 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta
wy z dnia 20 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. z r. 1929 
Nr. 24, poz. 254), paragrafy zaś dotyczą niniejszego 
rozporządzenia. 

Do art. 4. 

§ 2. Umowa dzierżawna nie rozwiązuje się 
przez śmierć dzierżawcy i jego spadkobiercy wcho
dzą w prawa zmadego niezależnie od woh właści
ciela. 

§ 3. W przypadkach, gdy umowa azierżawna 
przewiduje cesję umowy za piśmienną zgodą właści
ciela, dla nabycia praw do ' dzierżawy w rozumieniu 
punktu e art. 4 zachowanie tego obowiązku nie jest 
konieczne, o ile właściciel cesję tę w jakiejkolwiek 
innej formie wyraźnie lub ,milcząco uznał. 

Do art. 5. 

§ 4, Postano'W.ienia art. 5 stosują się tylko do 
osób, wymienionych wart. 4. 

§ 5. Na skutek zgłoszonych zarzutów przez . 
właściciela lub w razie powzięcia przez komisję 
wątpliwości, co do wiarogodności danych, dostarczo
nych przez użytkownika, komisja uwłaszczeniowa 
sprawdza, czy nie zachodzą ok,oliczności, przewidzia
ne wart. 5. W tym przypadku komisja uwłaszcze
niowa: 

a) jeśli sprawdzenie dotyczy istnienia okolicz
nośc i, przewidzianej w p. a art. 5, wyzna
czy użytkownikowi odpowiedni termin dla 
przedsta wienia należytego poświadczenia 
obywatelstwa polskiego; 

b) jeśH sprawdzenie dotyczy istnienia: okolicz
ności, przewidZJianych w p. b i c ad. 5, 
zwróci s ię do właściwej władzy o ·stwier· 
dzenie istnienia tych ok'olicznośd; 

c) jeęli sprawdzenie dotyczy istnienia okolicz
noś'Ci, przewidz,ianych w p. d, f, g i h art. 5, 
wyznaczy właśc;icielowi gruntów, o których 
uwłaszczenie chodzi, termin dla udowod
nienia zgłO'szonych zarzutów. 

§ 6. Zmiana granic dzierżawionego gruntu lub 
całkowita zamiana dzierżawionego giruntu na inny 
tego samego właściciela nie stanowi przerwy w sto
sunku prawnym w rozumieniu p. d art. 5. W tym 




