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munalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Do gminy wiejskiej Potok Złoty w powie
cie buczackim, województw,ie tarnopolskiem mają za
stosowanie przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych, dotyczące gmin miejskich. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

590. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 30 września 1929 r. 

w sprawie zmiany w organizacji urzędów katastral
nych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej 

w Poznaniu. 

Na zasadzie art. 6 (punkt c) ustawy z dnia 
1 sierpn~a 1919 r. o tymczasowej organizacji za'rzą
du b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. Nr. 64, poz. 385), 
ro~oTządzenia Rady ,Ministrów z dnia 21 grudnia 
1921 r. w spTawie przekazania Ministrowi Skarbu ad
minishacji S1karbowe~ na obszarze b, dzielni,cy pru
skiej (Dz. U. R. P. Z T. 1922 Nr. 4, poz. 19), art. 2 
usta wy z dnia 7 kwieltnia 1922 r . w pr.zedmiocie znie
sienia ministe:rstwa b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. 
P. Nr. 30, po'z. 247) i § 1 rozporządzenia Rady Mini
~trów z dnia 9 września 1925 r . w sprawie zmiany 
kompetencji Minist:ra Robót Publi,cznych i Mi
nistra Skarbu odnośnie do spraw katasta:-alnych 
w województwie poznańskiem i pomOlfSJkiem (Dz. U. 
R: P. Nr. 93, poz. 691) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z zakresu dzi'ałania urzędu kata s<Łralne
go w Ostrowie Poznańskim wyłącza s ię obszar ad
ministrac yjny powiatu odolanowskiego i dla tego ob
szuu tworzy się osobny ufząd katastralny z siedzi
bą w Odo.Ianowie. 

, § 2. Rozporządzenie niniejsze wcho·dz-i w ży
cie z dniem 1 grudnia 1929 r. Równocze śnie tracą 
moc' obowiązującą wszystkie dotychczasowe prze
pisy, sprz,e,czne z niniejszem rozporządzeniem. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy-Matusz2wski 

591. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 18 października 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu o częściowej zmianie taryfy, zawierającej 
podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku 

przemysłowego. 

Na mocy art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. 
o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. 
Nr. 79, poz. 550) zarządza się co następuje: 

\ 

§ 1. Do części I załącznika do art. 23 ustawy 
z dnia 15 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) położone w powiecie będzińskim gminy: Lo
sień, Ożarowice i W ojkowice-Kościelne przenoSJi się 
z II do III klasy; 

2) położoną w powiec.ie częstochowskim gminę 
Zloty Potok pr,zenos:i się z III do IV klasy. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 stY'czn.ia 1930 r. i ma zasto
sowanie do wszystkich świadectw przemysłowych, 
nabywanych na okresy podatkowe począwszy od 
l"oku 1930. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewskj 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

592. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM 
ROLNYCH 

z dnia 12 listopada 1929 r. 

o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy na
prawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych gra

nicą wschodnią Państwa. 

Na podstawie cz. 2 art. 7 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o na
prawie usbroju rolnego gospodarstw, przedętych gra
nicą ws,chodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, 
poz. 337) zarządzam co następuje: 

§ 1. Uproszczony tryb postępowania, przewi
dziany wart. 8, 9 i 10 rOZ!poTządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie 
ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą 
wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 337), 
stosowany będzie na obszarze powiaiów, wymienio
nych w § 2, przy tworzeniu zapasu ziemi i przeprowa
dzaniu parcelacj,i, w związku z wykonaniem po'woła
nego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
oraz przy scalaniu gospodarstw, kt6ry-ch siedziby są 
położone w odległości do dziesięoiu kilometrów od 
granicy wschodniej Państwa .i przy znoszeniu służeb
ności tych gospodarstw. Tryb ten stosowany ~ędzie 
również do gospodarstw, których siedziby leżą w od
ległośc i większei niż dziesięć kilometrów od granicy 
Państwa, jeżeli wedle obowiązujących przepisów pod
legają one jednemu postępowan.iu z uprzednio wyroie
uionemi gospoda'rstwami. 

§ 2. Tryb określony w § 1 stosowany będzie na 
·obszarze powiatów: 

aj bracławskiego, dz'iśnieńskiego i mołocie
czańskiego województwa w,ileńskiego, przy
czem siedzibą pogranicznego delegata Mini
stra Reform Rolnych (p. a art. 8 rozporzą
dzenia . Prezydenta Rz.eczypospolitej z dnia 




