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~) w cz. 2 § 3 wyrazy: "Minister Reform Ro.!
nych 'w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa" zastę
pute się wyraz,ami: "okręgowy urząd ziemski"; 

3) w § 4 wyr.azy: "prezes okręgowego urzędu 
ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowy 
urząd ziemski" j 

4) w § 5 wyraz: "Okręgowy" zastępuje się wy
razem: "Powiatowy". 

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

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. LudkiewŹL'z 

794. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH 

z dnia 26 września 1932 r. 

w sprawie zmiany w rozporządzeniu Ministra Re
form Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. o sposobie 
określania wartości nakładów meljoracyjnych w ma-

jątkach wykupywanych. 

Na podstawie cz, 4 art. 27 ustawy z dnia 28 
grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. 
U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) i art. 34 rozporządze
nia . Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 
1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu po
stępow,ania w zakresieadminisłracji rolnictwa i re
form rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. W rozporządz.eniu Ministra Reform Rol
nvch z dnia 10 czerwca 1927 r. wydanem w porozu
mieiliu z Ministrem Rolnictwa o sposobie określania 
wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wy
kupywanych (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 532) § l otrzy
mu;je następujące brzmienie: 

,,§ 1. Szacunek niezamortyzowanych części 
nakładów meljoracyjnych winien być oparty na opinji 
komisji klasyfikacyjno - szacunkowej. Szacunek ten 
stanowi integralną część ceny wykupu nierucho
mości ziemskiej". 

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

Minister Rolnictwa i Reform Rolnvch: 
, Sew. Ludkiewicz 

795. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH' 

z dnia 26 września 1932 r. 

w sprawie zmi.an w rozporządzeniu Ministra Reform 
Ro!nych z dda 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach 
przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępo-

waniem scaleniowem. 

Na podstawie cz. 2 art. 48 ustawy z. dnia 28 gru
aUla 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz . U.R.P. 
z 1926 r. Nr. 1 f poz. l) i art. 34 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. 
o unormowaniu wlaściwości władz i trybu postępo
wania 'IV zakresie administracji rolnictwa i reform 
rolnych (Dz . U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. W roz.porządzeniu Minist.ra Reform Rol
nych z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy 
wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem 
scaleniowem (Dz. U. R P. Nr. 92, poz. 534) czyni się 
następujące zmiany: 

l) punkt 1 § L otrzymuje następujące 
brzmienie: 

,,1) Decyz ja okręgowego urzędu ziemskiego, 
nakładająca obowiąz.ek parcelowania w myśl cz. 1 
art. 15 ustawy o wykonaniu reformy rolnej, zastę
puje zezwolenie na parcelację, przewidziane w cz. 1 
art. 62 i cz. 1 art. 65 tejże ustawy. W decyzji tej win
ny być wymienione osoby, którym mają być zgodnie 
z art. 15 sprzedane dz iałki ziemi z podaniem dla każ
dej z tych osób rozmiaru działki lub też idealnej 
części przeznaczonego do parcelacji obszaru. przy
czem może być wskazany sposób i zasady prz.epro
wadzenia parcelacji"; 

2) w ustępie pierwszym punktu 2 § l skreśla 
się wyrazy: "przez Prezesa Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego" wyrazy zaś: "uzupełniających decyzję 
Ministra Reform Rolnych (punkt l niniejszego para
grafu)" z.astępuje się wyrazami: "podanych w decyzji, 
wymienionej w punkcie l niniejszego paragrafu". 

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

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Lud kiewicz 

796. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH 

z dnia 26 września 1932 r. 

w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform 
Rolnych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udzielaniu insty
tucjom upoważnień do wykonywania parcelacji nie
ruchomości ziemskich, oraz o nadzorze i o zasadach 

postępowania tych instytucyj. 

Na podstawie punktu f) ust. B art. 2 ustawy 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Mini-


