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§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ży

Kierownik M,inisterstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister

Przemysłu

i Handlu: E. Kwiait kowski

Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński

552.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 9

września

1930 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r.o scalaniu gruntów fDz. U. R. P. z r. 1927
Nr. 92, poz. 833} zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Re,f orm R'olnych z dnia 14 stycznia 1927 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu o państwowej pomocy
kredytowej przy scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
.Nr. 6, poz . 36), zmienionem rozporządzeniem z dnia
10 ·s tycznia 1928 T. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 90),
ustęp drugi § 9 otrzymuje brzmienie następujące :
"Zabezpieczenie hipoteczne może być zastą
pione przez poręczenie ,hipoteczne lub solidarną odpowiedzialność grupy posiadaczy scalanych w,zglę
dnie scalonych gruntów, z tern jednak, że pożyczka
będzie po wywołaniu lub uregulowaniu hipotek scalonychgruntów zabezpieczona hipotecznie na koszt
dłużnika, o ile Państwowy Bank Rolny uzna to za
potrzebne" .

§ 1. Wysokość opłat notarialnych związa
nych ze sprzedażą działek przy parcelacji dokonywanej na mocy ustawy z dn. 28 grudnia 1925 r.
o wykonaniu reformy rolnej (Dz . U. R. P.1926r.
Nr. l, poz. 1) wynosi:
a) przy sumie aktu do 2.000 zł.
25 zł.
hl przy ,s umie aktu do 40.000 zł., za
pierwsze 2.000 zł. .
25 zł.
a od reszty
0,5 %
.
§ 2. Przy obliczaniu wysokości opłat notaTJalnych związanych ze sprzedażą, o której mowa
w § 1 niniejsZ'ego rozporządzenia , nie mają zastosow.ania :
1) punkty a i b artykułu drugiego, ora z ustęp
drugi artykułu dziewiętnaste g o ustawy o tak,sie notarjalnej z dnia 23 marca 1929 .r. (Dz. U. R. P. Nr. 27,
poz. 275),
2) punkty a i b paragrafu drugie go i ustęp drugi paragrafu dziewiętnastego :
.
a) rozporządzenia .Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 marca 1930 r. o taksie wynagrodzenia notarjuszów na obszarze ,sądów
apelacyjnych w Krak owie i Lwowie oraz
sądu okrę g owe g o w Cieszynie (Dz. U. R. P.
Nr. 19, poz. 159) ;
b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 14 kwietnia 1930 r. o taksie wynagrodz.e nia notar,juszów na ,o bszarze s ądów
apelacyjnyc,h w Poznaniu i Toruniu ora:z
sądu okręgowego w Katowkach (Dz. U. R.
P. Nr. 29, poz. 259).
cie

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
dziesiątego dnia po ' jego ogłoszeniu .

Minister

Sprawiedliwości :

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszews,ki

553.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA
z dnia 17

SPRAWIEDLIWOśCI
wrz,e· śnia

1930 roku

wydane w porozumieniu 'z Ministrem Reform Rolnych o wysokości opłat notarjalnych związanych ze
sprzedażą działek przy parcelacji dokonywanej na
mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 28 grudnia
1925 r. o wyk,o nanl'u reformy rolne,j(Dz. U. R. P .
1926 r. Nr. l, poz. 1) zarządza się co następuje :

w zy-

St. Car

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogł,oszenia .
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

Nr. 69.

554.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, PRZEMYSŁU I HANDLU
I SPRA W WEWNĘTR ZN Y ~a L<\CZNIE, W · POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: SKARBU, SPRAW
WOJSKOWYCH I ROBóT PUBLICZNYCH

z dnia 13

września

w sprawie przepisów higjeny i

1930 r.

bezpieczeństwa,

obo-

wiązujących przy przygotowywanIu gotowych do
użytku farb i past, zawierających biel ołowianą, siarczan ołowiu i inne produkty związki te zawieraiące

oraz przy wykonywaniu robót malarskich, przy któ·
rych używane s!ł te farby i pasty.
Na podstawie art. 6 p. 2 i 4 rozporządzeni,a
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca
1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i używan~a
hieli ołowianej, siarczanu ,ołowiu oraz innych związ.-

