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508.
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 12

września

1930 r.

o ulgach podatkowych dla nowo wznoszonych
budowli.
Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiam co następuje:
Art.!. Nowowznoszone budowle, ja.k również
c'zęści nadbudowane i przybudowane talk mieszkalne
jak i przeznaczone dla celów handlowych lub przemysłowych, je'żeli budowa, nadbudowywanie, luh
p,r zybudowywanie wykończone będzie do końca roku 1940, są zwolnione na okres piętnastoletni od
ohwili chociaŻiby tyl'ko częściowego ich użytkowania
od podatków od nieruchomości, względnie od podatków budynkowycih, pobieranych na rzecz Państwa
jako teżzwiąZlków samorządowyclh.

Nr. 64.

obowiązującą ustawa z dnia 22 września 1922 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli (Dz. U. R. P.
Nr. 88, poz. 786).
_
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Art. 2. Osohomzarówno fizycznym, jak i praw- Minister Robót Publicznych: Maiakiewicz
nym, które do końca roku 1940 wybudują domy miesZlk alne, przysługuje prawo potrącenia z ogólne,go '. Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor
dochodu, podle'gającego podatkowi dochodowemu,
sum zużytych na budowę, z wyłączeniem jednak po- Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
życzek, przewidzianych w rozporządzeniu PrezydenMinister Poczt i Telegrafów: Boerner
ta Rzeczypospolitej z ,d nia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast ~D.z. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) j potrą
cenia te mogą być uskutecznione zale~nie od życze
nia płatni'ka, jednorazowo, lub na.jdłużej w ciągu pię
ciu lat, poczynając od rorku następnego po ukońc'ze
nlu budowy.
Prawo potrącenia przys'ługuje wymienionym
509.
wyżej osobom nawet wówczas, o ile wybudowane
przez nie domy przejdą w ręce osób trzecich.
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stwierdzające fakty,
prawo do korzystania z ulg, przewidzianych w niniejszem rozporządzeniu, wydają
W rny,śl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 16 lute.g o 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) wła.ściwe władze budowlane.

Art. 3.

Zaświadczenia,

uzasadniające

Art. 4.

Ulg, pTZewidzjanych w niniejszem roz-

porządzeniu, udzielają na skutek indywidualnych podań płatnik,ów wła,dze I inslancji, które uskuteczniają wymiar odnośnych podatków. Bliższe w tym
wZlględzie przepisy wyda Minister Skarbu w drodz,e
rozporządzenia.

Art. 5. Wykonanie niniejsz,e go rozporządzenia
porucza się Mhlistrowi Skarbu w porozumieniu z zainteresowanymi ministra.mi.
Art. 6. Rozporządzenie niniejs,ze obowią'zuie
na całym obszarze Rzeczypospolitej i wchodzi w ży . .
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 12

września

1930 r.

o karach dla ochrony swobody wyborów.
Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiam co n.astępuje:
Art. 1. Kto bezprawnie wpływa 'n a wynik gło
sowania przy wyborach do Seijmu lub Senatu,
w szczególności:
a) sporządza listę głosujących z pominięciem
uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych,
b) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy głosującyc,h,
c) usikadza, ukrywa, przerabia lub podrabia
protokóły lub inne dokumenty głosowania,
d) składa głos, nie będąc do tego uprawniony,
. e)dopusz,c za się nadużycia przy przyj,m owaniu
luh obliczaniu ,głosów,
ulega karze więzienia do lat pięciu.

