Dziennik Ustaw. Poz. 793, 794, 795
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~) w cz. 2 § 3 wyrazy: "Minister Reform Ro.!nych 'w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa" zastę
pute się wyraz,ami: "okręgowy urz ąd ziemski";
3) w § 4 wyr.azy: "prezes okręgowego urzędu
ziemskiego" za s tępuje się wyrazami: "powiatowy
urząd ziemski" j
4) w § 5 wyraz: "Okręgowy" zastępuje się wyrazem: "Powiatowy".

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Sew.

ży

LudkiewŹL'z

794.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH
z dnia 26

września

1932 r.

w sprawie zmiany w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. o sposobie
określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach 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 postępow, ania w zakresieadminisłracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarzą
dzam co następuje:

§ 1. W rozporządz.eniu Ministra Reform Rolnvch z dnia 10 czerwca 1927 r. wydanem w porozumieiliu z Ministrem Rolnictwa o sposobie określania
wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 532) § l otrzymu;j e następujące brzmienie:
,,§ 1. Szacunek niezamortyzowanych części
nakładów meljoracyjnych winien być oparty na opinji
komisji klasyfikacyjno - szacunkowej. Szacunek ten
stanowi integralną część ceny wykupu nieruchomości ziemskiej".
Rozporządzenie
dniem ogłoszenia .

§ 2.
cie z

niniejsze wchodzi w

ży

796 . .

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 postępowaniem scaleniowem.
Na podstawie cz. 2 art. 48 ustawy z. dnia 28 gruaUla 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz . U.R.P.
z 1926 r. Nr. 1 poz. l) i art. 34 rozporządzenia Prezydenta R zeczyposp olitej z dnia 11 lipca 1932 r.
o unorm owaniu wlaściwości władz i trybu postępo
wania 'IV zakresie administracji rolnictwa i reform
rolnych (Dz . U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządzam
co następuje:
f

§ 1. W roz.porządzeniu Minist.ra Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy
wykonywaniu parce la cji w związku z postępowaniem
scaleniowem (D z. U. R P. Nr. 92, poz. 534) czyni się
następujące zmiany:
l) punkt 1 § L otrzymuje następujące
brzmienie:
,,1) Dec yz ja okręgowego urzędu ziemskiego,
nakładaj ą ca 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 winny być wymienione osoby, którym mają być zgodnie
z art. 15 sprzedane dz iałki ziemi z podaniem dla każ
dej z tych osób rozmi aru działki lub też idealnej
części przeznaczonego do parcelacji obszaru. przyczem może być wskazany sposób i zasady prz.e prowadzenia parcel acji";
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 paragrafu)" z.astępuje się wyrazami: "podanych w decyzji,
wymienionej w punkcie l niniejszego paragrafu".
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ży

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Sew. Lud kiewicz

796.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH
z dnia 26

Minister Rolnictwa i Reform Rolnvch:
, Sew. Ludkiewicz

Nr. 92 .

września

1932 r.

w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform
Rolnych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udzielaniu instytucjom upoważnień do wykonywania parcelacji nieruchomości 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-

Nr, 92.

Dziennik Ustaw. Poz. 796, 797, 798 i 799.

stra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj
ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 706), art. 62 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wylw naniu reformy
rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) i art. 34
rozporządzenia Prezydenta Rzeczyp ospolitej z dnia
11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz
i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz.
622) zarządzam co następuje:

pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, opłaca si'ę cło
ulgowe VI wysokości złotych 43 od 100 kg brutto/
~ ;i

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dn;em 1 grudnia 1932 r . i obowiązuje do "dnia
31 st ycznia 1933 r. włącznie.
Minister Skarbu: WI. Zawadzki
Mi.niisber P,!1ze.myslu i Han:dl!u: Zarzycki

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udzielaniu instytucjom upo\\'a~n!eI1. do w ykonywania parcelacji n:eruch om ości ziemskich, oraz o nadz orze i o zasadach
postępow.a nia tych instytucyj (Dz. U. R. P . Nr. 28,
poz. 229) ze zmianą wpw'wadzoną § 4 rozporzą
dzenia z dnia 17 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87,
poz. 686) czyni się n astę puj ące zmiany:
. 1) w cz. 1 § 5 wyrazy: "prezesów okręgowych
urzędów ziemskich" zastępuje się wyrazami: "powiatowych urzędów ziemskich", w cz. 3 tegoż paragrafu
wyrazy: "prezes okręgowego urzędu ziemskiego"
zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
w cz. 4 tegoż paragrafu wyrazy: "Prezes okręgowego
urz.ędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "Powiatowy urząd ziemski";
2) w cz. 2 § 6 wyrazy: "prezes okręgowego
urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski"; skreśla się wyrazy: "przyczem
dotyczące tego zatwierdzenia orzeczenia prezesa
okręgowego urzędu ziemskiego są o stateczne", w cz.
3 tegoż paragrafu wyrazy: "prezesowi okręgowego
urzędu ziem ski ego" zastępuje s ię wyrazami: "powiatowemu urzędowi ziemskiemu";
3) w cz. 2 § 7 skreśla się zdanie dru gie i trzecie; wcz. 3 tegoż pari'grafu wyrazy: " preze s okręgo 
wego urzędu ziemskiego" zastępuje się wy razami:
"właściwy Urz'łd ziemski".
§ 2. Rozporz ądze n i e niniejsze wchodzi
cie z dniem ogłoszenia.

wży

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Sew. Ludkiewicz

797.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA

Minister Rolnictwa
i Reform Rolnych: Sew. Ludkiewicz

798.
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 25

MINISTRA SKARBU

października

1932 r.

o wycofaniu z obiegu dwuzłotowych monet
srebrnych.
Na podsfawieart. 19, 20 i 23 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada
1927 r. w sprawie zmi any ustroju pieniężnego (D;1:.
U. R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje:

§ 1. Dwu zło towe monety srebrne, emitowane na podstawie rozporz ą dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w p rz edmiocie systemu monetą.rnego ·. (pz,
U. R. P. z 1924 r. Nr. 37, poz. 401) według wzoru,
u stalone go rozporządzeniem Ministra Skarbu z . d:ni:,a
26 maj a 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 476), trC1-cą
moc prawnego środ ka płatniczego z dniem 31 stycznia 1933 r.
Poczynając od dnia 1 lutego 1933 r. ' d~ -clnia
31 styczni a 1935 r. mon ety powyższe b ę dą wymieniane oraz przyjmowane przy uiszczaniu wszelkich
należności w kasac h urzędów skarbowych oraz oddziałach Banku Polskiego.
Po dniu 31 stycznia
1935 r. obowiązek wymiany tyc.h , monet ustaje. ' ..
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi .w ' ~y
cie z dniem ogłos zenia .
Minisler Skarbu: WI. Zawadzki

I REFORM ROLNYCH
z dnia 30 września 1932 r.

o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany
moreli, t. zw. ghejsi, łuszczone.
Na podstawie art. 7 puhkt b) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r , w prz.edmioc.ie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się co następuje:
. ' § 1. Od jąder pestek egzotycznej odmiany
moreli, t. zw. ghejsi, łuszczonych, sprowadzanych za

799.
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 25

MINISTRA SKARBU

paźd zi ern i ka

1932r.

o ustaleniu wzoru monety srebrnej
dwóch złotych.

wartości

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitei z dnia 5 listopada 1927 r.

