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siadające grunty w charakterze właściciela,
posiadające uregulowanego tytułu włas·noś s i.

a nie-

§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem Województwa Śląskiego. Równocześnie ,tracą moc przepisy rozporządzenia Ministra Reform Ro<lnych z dnia
14 stycznia 1927 L, wydanego w Ip orD'zumieniu z M-inistrem Skarbu o państwowej pomocy kredytow~j
przy scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 6, poz. 36),
o ile dotyczą pomocy kredytowej 'na meljoracje przeprowadzone w związku ze scaleniem.
Minister Reform Rolnych:

Witold Staniewicz

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ig. Matuszewski
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 16 kwietnia 1929 r. "
sprawie sposobu pobierania opłat za prace melioracyjne dokonywane przy przebudowie ustroju
rolnego.

W

Na mocy ClJrt. 9 rozporządzenia Prezydenta Rze··
czypospolitej z dn,i a 16 marca 1923 r. o pr zeprowadzaniu meljo'r acji przy dokonywanej przez urzędy
ziemskie przebudowie ustroju rolneg,o (Dz. U. R. P .
Nr. 34, poz. 320) zarządz,am co na s tępuje:

r

Nr. 30.

kresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji ur zę dó w i komisy j ziemskich (Dz. U. R. P.
Nr. 90, po z. 706).
2) Termin pła tno ś ci ustalony będzie na 6 do 10
mieii ęc y od da ty doręcze n ia nakazu płat ni c ze go.

§ 2. Kwoty wyszczególnione w nakaza ch płat
niczych (§ 1) na leży wn'osić do wła ś ciwego oddziału
Państwowego Banku Rolnego.
§ 3. Pł atnicy nie mo gąc y ui ś cić op ł a t w terminach ustalonych nakazem pł a tniczym mo g ą ubiegać się o z akre,dyŁowanie nal eżnoś c i (cz. 1 art. 11
rozporz ą dzenia Prezyde nta Rzeczypospol itej) i wnieś ć
w tym celu p odan ie do wła,:ciwego ok rę goweg o
urz ędu z·iemskiego w ciąg u dwóch mi esięcy od do ręc zenia nakazu pla tnicze go. \V wyjątkowyc h wyp~.d~ach okrę go:NY urzą d zi e~ ski moż~ i po upły
wie tego termlll u uw.zg lędlllc podallle o zakredytowanie.
§ 4. Od sum niewpłaconych w przypadających
terminach będ z ie ściągana kara za zwłokę w wysokości, pobieranej przez P ańSTW OWY Ba·n k Rolny
zgodnie ze statut em Pa ństwowego Banku Rolne go.
Kwoty niewpł?_ cone w te rminac h i kary będą ścią
gane w sposób przepisany dla eqzek ucji n ależytości
w my ś l § 11 statutu Pa ńs twowego Banku Ro ln e.~ o .
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§ 5. O:a ęgowe ur zę d y ziemskie będą s;-- orzą
wykazy osób poci ąg niętych ostdr:. czn ie do Liszczenia opłat, z wyszc zeg ólni eniem sum , n aJ eŻ ~ł ych
do pobrania w da nym ter m;nie płatn o ś ci. Wykazy te
okrę gowe ur zę dy z,i emskie będą prze s ył a ły Pań 
stwowemu Bankowi Rol nemu.
dzały

§ 6. W końcu ka deg o kwartdu P ańs t wo wy
Bank Rolny przek azuje p obrane kv.; 'J ty z t ytu łu należnychopłat i ścią gnię~yc h ka r d ,) G ei tra !nej Kasy
Skarbowej na właściwe pozy.: je bud ż etu t.linistetstwa Re for m R nlnyc h _ Za śc i ąganie opła t i prowadzenie księgowo ~ci Pań stwowy Bank Rolny będz,ie
pobierał od pł atników łącznie z wpłatami dodatek
administracyjny w wyso ko ści okre śl o ne j w myś l posta now ień § 34 statutu Pań s tw ow e g o Banku Rol nego.

§ 1. 1) Po uprawomocnieniu się orzeczenia
ostatecznie zatwierdzaj ą cego pracę nad przebudową
ustroju rolnego , w związku z którą .prt eprowadzono
prace meljoracyjne, wz g lędnie po umo rzeniu po s tę
powania w pow yższ ej sprawie, okręgowy urząd
ziemski w myśl ustępu 1 art. 9 powołane go wyżej
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, doko§ 7. Za wła śc icieli gruntów w rozumien iu nina rozkładu opłat (art. 6 i 7), przypadających na po- niejs'Zego rozp orządzenia uw aża się b/de osoby poszczególne grunty, a po ogłoszeniu tego podziału siadające grunty w charak t erze wł aś ciciela, a niepow trybie przewidzianym art. 15 rozporządzenia Pre- sia,dające uregulowanego tytułu własno ś ci.
zydenta Rzeczypospolitej, nakazami płatniczemi powia,domi właścicieli tych gruntów o przypadającej
§ 8. Ro z porządzenie 'nin iejsz e wchodzi w ży
na każdego z nich wysokości opłaty, w których to . cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze
nakazach winna być podana ogólna suma należnej Rzeczypospolitej Polskiej Z w yją tkiem Województwa
opłaty i dodatku administracyjne go na rzecz Pań
Śląskiego.
stwowego Banku Rolnego, jak też termin płatności
tej opłaty. Nakazy płatni cze należy doręczyć w trybie art. 19 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o za- Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
Warszawa.

Drukarnia

Państwowa.

Tłoczcno

z polecenia Ministra

Kopto czekowe Pocztowej Ka~y Oszczędności N!! 30130.

Sprawiedliwości.

46016 P

Cena 40' gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zI. Urzędy i instytucje państwowe
Preaumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 łyl!odnie 'przed rozpoczęciem każde20 kwartalu.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. naJeży wno si ć do właściwych
pocztowych niezwłoczQle po otrzymaniu następnel!o kolejnego numeru.

opłacają

6 zł.

urzędów

