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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
28 września NQ 67. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 

ROZPORZf\DZENIE RRDY MINISTRÓW 

Poz.: 515-z dnia 23 września 1929 r. w sprawie specjalnych odznaczeń państwowyc h, nadawanych na 
Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu 1005 

ROZPORZf\DZENIR MINISTRÓW: 

Poz.: 516-Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Mini
s trem Skarbu , w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipo
tecznego nieru chomości , oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców, na obszarze woje
wództw: krakowskiego, lwowskiego, s tanisławowskiego i tarnopolskiego . 

517-Reform Rolnych z dnia 23 sierpnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Mini
strem Rolnictwa w sprawie zmiany Statutu Państwowego Banku Roln ego. 

518-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 września 1929 r. w sprawIe częściowej 
zmiany taryfy celnej . 

519- Skarbu z dnia 11 września 1929 r. w sprawie utworzenia ekspozytur celn ych na lotniskach 
w Katowicach, Krakowie i w Poznaniu . 

520-Skarbu z dnia 21 września 1929 r. w sprawie zmiany cen soli jadalnej. 
521-Spraw Wewnętrzn ych z dn ia 23 września 1929 L, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 

w sprawie komunalnego podatku od towarów przywożonych drogami żelaznemi 
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OŚWIRDCZENIR RZf\DOWE: 

Poz.: 522-z dnia 2 SIerpnia 1929 r. w sprawie złożenia przez Brazylję i Węgry dokumentów ratyfikac yjnych 
międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Par yżu Międzynarodowego urzędu dla zwalcza
nia epizootij , podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. . 

523-z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia przez Króle stwo Serbó w, Chorwatów i Słoweńców 
dokumentu ratyfikacy jnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym to
warem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. . 

515. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 23 września 1929 r . 

1012 

1012 

W sprawie specjalnych odznaczeń państwowych, na
dawanych na Powszechnej Wystawie Krajowej 

stawach ta,rgach gospodarczych (Dz. U. R. P. 
Nr. 102, poz. 884) oraz w myśl § 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. w spra
wie rodzaju i formy odznaczeń państwowych, nada
wanych na wys,tawach gospodarczych (Dz. U. R. P. 
Nr. 51, poz. 418) zaJ."ządza się co następuje: 

§ 1. Ustanawia się następujące wzory spe
cjalnych odznaczeń państwowych do nadawania na 
Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Po
znaniu: 

w 1929 r. w Poznaniu. 

Na podstawie art. 3 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927. r. o wy-
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aj Odznaka Wielkiej Nagrody. (Grand Prix) 
w formie krzyża zawierać ma na jednej 
stronie stylizow.any wizerunek orła pań
stv.owego i napis "Powszechna Wystawa 
Krajowa 1929 Poznań", na stronie zaś 'od
wrotnej - wizerunek Prezydenta Rzeczy
pospolitej i napis ,,.za chlubne wyniki pracy"; 

b) Dyplom Honorowy powinien zawierać wize
runek orła państwowego, litery "R. P.", na
pisy "p.owszechna Wystawa Krajowa w Po
znaniu" i ,,1929", tudzież symboliczne ozna
czenia przemysłu, handlu, rolnictwa i gór
nictwa oraz fragment wystawy; 

c) Odznaki Medali: Złotego, Srebrnego i Bron
zowego zawierać mają na jednej stronie sty
lizowany wizerunek orła p,aństwowego i na
pisy "Powszechna Wystawa Krajowa", 
"Poznań" i ,,1929" , na stronie zaś odwro,t
nej - wizerunek Prezydenta Rzeczypospo
litej Polskiej oraz napis "za chlubne wyniki 
pracy". 

Wzory rysunkowe Wielkiej Nagrody, Dyplomu 
Honorowego i medali oraz , ich szczegółowe wymia
ry są oznaczone w załączniku, którego oryginał bę
dzie przechowywany w archiwum Dziennika Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Wymienione w § 1 niniejszego rozporzą
dzenia odznaczenia państwowe nadaje Minister Prze
mysłu i Handlu w porozumieniu z właściwym mini
strem. 

Mini'ste,r Przemysłu i Handlu podpisuje również 
Dyplom Honorowy oraz wydaje dowód nadania od
.zna.czonemu Wielką Nagrodą i medalami. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Mini.ster Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Wzór Nr. 1. 

WZóR WIELKIEJ NAGRODY. 

Wielkość naturalna. 

Wielka Nagroda. Krzyż 8 X 8 złocony . Ramiona pokryte białą i czerwoną emalją. Promienie złocone, 
w nich po dwa trójkąty pokryte białą emalją. Wiązanie krzyża okrągłe, złocone. Pola pod napisami po

kryte białą emalją. Orzeł oraz wizerunek złocone. 
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"Wzór Nr. 2. 
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DYPLOM "ONODOWY 
,PQZYZNAN't' 

PO'lEZ. 

MIN"TDA 

'lA 

Wielkość 50 X 53 mm. ' 
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Wzór Nr. 3. 
WZÓ,R MEDALI: 

Z"t_OTEGO, SREBRNEGO I BRONZOWEGO. 

Rozmiar 55 mm. 

-516. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: REFORM ROL
NYCH I SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 16 sierpnia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w spra
wie wykonania ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o ure
gulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, odda
nych w toku parcelacji w posiadanie nabywców, na 
obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, 

stanisławowskiego i tarnopolskiego. 

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 23 marca 
1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nierucho
mości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie na
bywców, na obszarze województw: krakowskiego , 
lwowskiego , stanisław,owskiego i tarnopolskiego (Dz. 
U. R. P. Nr. 27, poz. 276) zarządza się co następuje: 

do art. 1 cz. 2. 

§ L Przez uwzględnienie wniosku okręgowe
go urzędu ziemskiego należy rozumieć wydanie przez 
sędziego hipotecznego uchwały w myśl art . 15 usta
wy, zgodnej ze złożonym wnioskiem, o ile uchwała 
ta uprawomocniła się. ° ile sędzia hipoteczny pozostawił wni,osek bez 
uwzględnienia (art. 25) i uchwała ta uprawomocniła 
się, niema przeszkód do zarządzenia wykończenia 
parcelacji odnośnej nieruchomości lub zastosowania 
do niej przymuso·wego wykupu w trybie przepisów, 
powołanych wart. 1 ustawy. 

Po złożeniu przez okręgowy urząd ziemski 
wniosku w myśl art. 2 ustawy do czasu uprawomoc
nienia się uchwały sędziego hipotecznego ~ wykoń
czenie parcelacji lub zas tosowanie przymu&owego 
wykupu nieruchomości nie może być zarządzone . 

do art. 2 cz. 1. 

§ 2. Przed złożeniem wniosku w myśl cz. 
art. 2 ustawy, okręgo·wy urząd ziemski winien w ra-

zie potrzeby zarządzić dochodzenie przez komisa
rzy ziemskich lub przez delegowanego przez siebie 
urzędnika. W szczególności należy w toku docho
dzenia sporządzić wykazy nieruchomości, oddanych 
w toku parcelacji w posiadanie nabywców, którzy 
nie uzyskali tytułu własności. W wykazach tych, 
które winny być sporządzone wedle posiadłości 
szczepowych, należy wymienić imiona i nazwiska 
nabywców i pozbywającego, obszar nieruchomości, 
przy szczegółowem wymienieniu parcel budowla
nych i gruntowych, wchodzących w s kład nierucho
mości, tytuł prawny zbycia, przyczynę nieuregulo
wania stanu tabularnego (np. nieuiszczenie ceny kup
na) . Ponadto należy stwierdzić, czy pomiary (w wy
padku podziału parcel) zostały uskutecznione. 

do art. 2 f'ł. 2. 

§ 3. Zezwolenie Ministra Reform Rolnych na 
złożenie przez okręgowy urząd ziemski wniosku 
w myśl cz. 1 art. 2 ustawy, jest konieczne w każdym 
poszczególnym wypadku; może się jednak odnosić 
do całego szeregu działek , oddanych w toku parce
lacji, o ile działki te, jako wchodzące w skład jednej 
posiadło ści szczepowej, objęte są jednym wnioskiem 
,1kręgowego urzędu ziemskiego. 

Zezwolenie Ministra Reform Rolnych należy 
dołączyć do wniosku, złożonego przez okręgowy 
urząd ziemski w myśl cz. 1 art . 2. 

do art. 5. 

§ 4. Co do wymogów wniosku należy stoso
wa.ć przepisy § 83 do 92 ustawy z dnia 25 lipca 
1871 r. (Nr. 95 austr. d. u. p.) o. zaprowadzeniu po
wszechnej ustawy o ks:ęgach gruntowych. 

§ 5. Plany podziału winny odpowiadać wymo
gom określonym w rozporządzeniu ministerjalnem 
z dnia 2 grudnia 1914 r. (Nr. 314 austr . d. u. p.) o spo
rzągzaniu planów dla podziału parcel w księd~e 
~runtowei . 




