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nistra Spraw Wojskowych, po'wziętej w poroz'umie
niu z Ministrem Robót Publicznych. 

Przekazanie na własność Funduszowi Kwate
runku Woj skowego nieruchomości państwowych, 
które nie znajdują s ię w zarządz ie Ministerstwa 
Spraw Wo jskowych, na s t ępuje na skutek decyzji wła
ściwego ministra, powziętej w porozumie niu z Mini
strem Robót Public znych na w niosek i\1inistra Spra w 
Wojskowych. 

Art. 3. Decyzja w przedmi,ocie przekazania 
nierucholhosci państwowej na własno ść Funduszowi 
Kwaterunku Wojskowego winna zawierać: . 

1) dokładne określenie odnośnej nieruchomości, 
2) oświadcz enie, że odnośna nieruchomość 

przechodzi na własność Funduszu Kwa terunku W oj
skowego, 

3) zezwolenie na dokonanie wpisu prawa wła 
sności w księdze hipotecznej (gruntowej, wieczystej) 
na rzecz tegoż Fundus~u . 

Art. 4. , Na podstawie powyżs zej' decyzjI włas
nos c nieruchomości zostanie przepisana w księgach 
hipotecznych (gruntowych, wieczys tych) na rzecz 
Funduszu Kwaterunku Wojskowego, o ileby zaś prze
kazana nieruchomo ść nie posiadała urządzonej hipo
teki, Fundusz Kwaterunku W.o.j skowego władny bę
dzie wywołać hipotekę do pierwiastkowej regulacji 
na swoje imię . 

Art. 5. P ostanowienia ustawy lllmeJszej mają 
r6wnież odpowiednie zastosowanie przy uwidoc znia
niu wpisów w rejestrach, utrzymywanych przez za· 
stępców starszych notarjuszów, w stosunku do pra
wa własności niel'uchomości, nie objętych księgą wie
czystą, jak przy sądowem składaniu dokumentów 
w myśl rozporządzenia Ministra _ Sprawiedliwości 

\ z dnia 26 marca 1916 L o sądowem złożeniu doku
mentów w celu nabycia praw rzeczowych na niewpi
sanych do ksiąg gruntowych nieruchomościach i bu
dynkach (Dz. Ust. P. austr. Nr. 87). 

Art. 6. Dec yzje, .przewidziane wart. 3, wolne 
tą od ,opłat stemplowych. 

Art. 7. Wykonanie mmeJszej ustawy porucza: 
się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu 
z zainteresow.anymi ministrami. 

Art. 8. Ustalwa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszeI]ia . 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Mi.ni:strów: K . Barfel 

Minis ter Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

" 

270. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRoW SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH i SKARBU 

z dnia 11 marca 1929 L 

o odszkodowaniu z powodu utraty życia lub całko
witej utraty żdolności do pracy przez oficerów i sze
regowych Policji Państwowej, 'Wskutek popełnionych 
na nich w związku ze służbą czynów karygodnych, 
względnie nieszczęśliwych wypadków doznan)'ch 
przez nich z powodu lub w czasie pełnienia obowiąz-

ków służbowych. 

Na podstawie art. 152 i 155 rozporządzenia 
P.rezyden ta Rzeczypospołitej z dnia 6 marca 1928 r. 
o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257) 
zarządz a się co następuje: 

§ 1. Oficet om i ,szeregowym Komendy Głów
-nej Polfcji Państwowej oraz ich rodzinom przyzna.je 
,odszkodowanie i zarządza wypłatę ,Komendant 
Główny P.olicji Państwowej , innym zaś oficerom 
i szeregowym Policji Państwowej oraz ich rodzinom 
przyznaje odsz kodowanie i zarządza wypłatę ko
mendant wojewódzki Policji Państwowej tego woje
wództwa, w którem dany o,ficer lub szeregowy miał 
przydział. 

§ 2. Prawo do odszkodowania dla oficerów 
i szeregowych Policji Państwowej ustala się z urzędu 
na podstawie 'or zeczenia komisji lekarskiej. ' 

Prawo do ·odszkodowania dla rodzin po >Ofice
rach i szer egowych Policji Państwowej ulltala się na 
p odstawie urzędowego stwierdzenia zgonu i przepro
wadzonyc h w zwią,zku z tern dochod zeń. 

§ 3. Do wymiaru odszkodowania nie zalicza 
się zapomóg, diet, strawnego , nagród i innych wy
nagrod zeń, nie mających charakteru dodatku do upo-
s ażenia. . 

§ 4. Prawo oficera lub szeregowego Policji 
Państwowej do odsz kodowania, przysługujące'go na 
podstawie art. 152 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia: 6 marca 1928 LO Policji Pań
stw,owej, ustala się na podstawie orzeczenia lekar
skiego wydanego w czasie badania przy rozwiązy
waniu stosunku służbowego (przeniesieniu zainte
resowanego na emeryturę) . 

Prawo do odszkodowania dla rodzin po ofice
rach i s~eregowych Policji ~aństwo.wej ustala. się na 
podstaWIe urzędowego stwIerdzenra zgonu 1 prze
prowadzonych w związku z tern dochodzeń, 

§ 5. Poszkod9wani względnie ich rodziny, któ
rym w myśl art. 152 rozporządzenia Pre.zydenta 
~zeczypospo]'itej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji 
Państwowej przysługuje prawo do odszkodowania, 
winni wnieść p odania do władz, wymienionych w § 1. 

Termin składania podań o odszkodowania, 
przysługujące na mocy powołanego wyżej art. 152, 
upływa z dniem 28 lutego 1934 L, przyczem podania, 
wniesione po tym terminie, pozostawione będą bez 
uwzględnienia. 
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W sp o fi'l.fli afi C! wyź~j poda'Iiia, adres(:)warte \ do 
władz, wym'leńiotiych w § 1, mogą hyć składan~ 
Vi jak,imkolwiek urzędzie (jednostce terytorjalMj) 
Policji Państw,ówej. 

§ 6. O ile rtiesżczęśliwy wypadek mia:ł rt11el'" 
sC~ 'Przed wprow.a.ze,niem waluty złotowej; wys,o~ 
k,ość ódszkódowania określoną w w,alude markowej 
przerachowuje się na złote' w myśl roz'porządzenia 
Prezydenta Rzecżypospolitej i dnia 27 gl'udnia 
1924 r. o przerachowaniu nalezności irlnef11i przepi
sami riieobjęty:ch oraz o posiłkowem stosowaniu mz
pmządtenia z dnia 14 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 115, poz. 1030). 

§ 7. Rozpocrządzenie niniejs,ze wchodzi w ży-
cie z dniem ogŁoszenia. « 

Micisłer Sp'r:aJw Wewnętrznych: Slawo'i Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Sk,arbul Gródy"ski 

271. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 
z dnia 21 mar'ca 1929 r. 

w spraltie sprtedaży niektórYQh wyr9bów tytonio
wych Gdanskiego Monopolu Tytoniow0go. 

N~ po,dstawie ad. 17 ust. 5 ustawy z dnia 
1 czerwca 1922 r. 'O monopolu tytoniowym (Oz. U. 
R. P. Nr. 47,. poz. 409) zarządzam co .następuje: 

§ l. Oprócz wyr.obóW' t)'toniowych Mó.n,Qlp,olu 
Gda~ski~go ,dc;puszcZ'?hYc~ do sprzedazy rożl}ótzą
dzemem z dUla 30 saerptHa 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 84, poz. 740) wpwwadza ,się do sprzedaży w Pol
ące na,stępujące gattl.nki wyrobów tytoniowych Gdań., 
skieg,o Monopolu Tytonioweg,o i ustala się następu
jący cennik ich det,alicz.nej sprzedaży: 

1. , C y g ara. . 
1) Mercado za pudełko (50 szt.) zł. 75,00 

Ił Ił " 
25 Ił tt 37,50 

tt n sztukę , tt 1.50 
2) Descanso tt pudełko (50 szt.) tt 70,00 

tt tt " 
25 tt tt 35,00 

tt tt sztukę tt 1,40 
3) Borneo Sandblatt tt pudełko (50 szt.) tt 30,00 

tt Ił Ił " 25 
" tt 15,00 

tt tt Ił sztukę 
" 

0,60 
4) Goldona tt pudełko (50 szt.) 

" 
25,00 

tt tt " 25 Ił " 12,50 

" It sztukę tt 0,50 

II. Tytonie d o f a j k i. 

a) cienko krajane. 

1) -Sorte Nr. O tą 50 gr. zł. 0,75 
2) Sorte Nr. 3 It ~O Ił " 

0,90 
3) Arom. HoIliindscher Shag It iOO 

" It 3,00 
4) Yacht Club H 50" It 2,00 

1) Merkur 
2) Atlantik 

b) Krill1schnHt. 

za 50 gr. 
50 .. " 

c) grubo krajane. 

1) Feiner Rippenkanaster za 100 ~r. 
2) Forster Tabak ił 100 l' 

zł, 1,10 
" 1,40 

zł. 1,10 
"l,SO 

§ 2. Roz'Porzą1dzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

272. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

w sprawię poboru w okresie od 1 kwietnia 1,929 r. 
do 31 marca 1930 r. nad~Wytzajnego 10% dodatku 

do niektórych podatków i opłat stemplowy~h. 

Na' zasadzie lart. 10 i 12 ustawy skarbowej 
t dnia 25 marca 1929 r. na okres od t kwietnia 
1929r. do 31 matca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 20, 
poz. 183) zarządza się co nasJępuj~: ' 

§ 1. Wókre,sieod 1 kwietn~a 1929· r. - do 
31 marca 1930 r . pobi.erany będzie na~dzwyczaj.tly 
dodatek W wyso,k,ości 10% do uisz,ezR'oych W tym 
okresie podatków bezpośrednich, podatków po
średnich, opła<! sŁe,mplowych, podatku sptid.k()w~gb 
i o-d darowizn, jako też do wpŁacanych względnie 
przymusowo ściąganych w tym samym okresie z,a
ległości wyżej wymieni'onych danin. 

Powyższy nadzwyczajny dodatek nie będzie 
pobierany do podatku dochodowego od uposażeń 
służbowych (dział II ustawy o państwowym podat
ku dochodowym, Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 58, 
poz. 411), podatku od loka'li i placów niezabudowa
nych, podatku majątko'wego, daniny lasowej, . opłat 
stemplowych, przewidzianych w a'rt. 102 ustawy 
z dn~a 1 <lipca 1926 r. oopła..tach stemplowych (Dz. 
U. R. P. Nr. 98, poz. 570), opłat celnych, jak rów-
nież do dodatków samorządowych. . 

§ 2. Należności skarbowe, określone w ustę
pie pier'w:szym § 1 niniej'szegorozporządzenia, które 
w dniu 31 _marca 1930 ,r. hę,dą stanowiły zaIeglość, 
zostaną pobrane w okresie po 31 marc.a 1930 r. 
łącznie z na;dzwyczajnym 10%-wym dodatkiem. 

§ 3. Nadzwyczajny 10% dodatek będzie pó
b1erany równncześnie z uiszczeniem danin puhlicz
ńych. Od dodatku tegó ńie będą obHcz,ane kary za 
'Zwłokę, względnie o,dsetki zaodr'oczenie. 

§ 4. Oblicza,nie i pobór nadzwyczajnego 1"0% 
dodatku należy do obowiązktl tych organów, które 
są powołane do wymiaru i poboru odnośhych danin 
publicznych'. 




