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(3) Wydatki, przewidziane w artykule mmeJ
szym, pokrywa Skarb Państwa z Funduszu Obroto
wego }{eformy Rolnej (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 26, 
poz. 236). 

(4) Wydz.ielenie do osobnej księgi może nastą
pić na wniosek właściwego urzędu ziemskiego lub 
właściciela. W tym ostatnim wypadku wydatki po
dług przepisów powyższych ponosi właścicieL 

Art. 6. W ustawie z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. 
Nr. 1, poz. 1) w cz. 3 art. 61 skreśla się końcowe wy
razy: "lub nabywcy", w ustępie drugim cz. 4 art. 1 
w zdaniu pierwszem skreśla się wyrazy: "OTaZ uza
leżnia wydanie zaświadcz'enia o wykon3.lno:ści orze
czenia od wniesienia tych opla t do kasy skarbowej", 
w art. 89 po wyrazach: "przy parcelacji" dodaje się 
wyrazy: "gruntów, nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa". 

Art. 7. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Mi
nistrowi Sprawiedliwości. 

Art. 8. Ustawa niniejsza wchodzi w ' życie 
z dniem ogłoszenia, obowiązuj.e na całym obszarze 
Rzeczypospolitej z wyjątkiem górnośląskiej części 
województwa śląskiego i stosuje się także do okre
ślonych wart. 4 orzeczeń i aktów nadawczych, wy
danych przed wejściem w życie tej ustawy. 

FrezydenŁ Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: A. Prys/or 

Minister Spra wiedliwoi ci: CzesI aw, M ichalowski 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

167. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

u S T A W A 

z dnia 18 marca 1933 r. 

w sprawie zmian w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. 
o scaleniu' gruntów. 

Art.1. W ustawie z dnia 31 lipca 1923t. o sca
leniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) 
wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia: 

. i) Część 1 att. 12 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
. , ,,1) Grunty osad,objęŁych postępowaniem sca
leniowem lub powstałych w wyniku scaleni~, wolne 
są od państwowego podatku gruntowego na przeciąg 
lat dwoch. 

Okres ten będzie liczony stosownie do decyzji 
okręgowego urz.ędu ziemskiego: 

a) bądź od daty wyboru lub wyznaczenia rady 
uczestników scalenia (art. 19-21), 

b) bądź od daty zatwierdzenia rzeczywistego 
s tanu posiadania (art. 31 i 32), 

c) bądź 'od daty żatwierdzenia projektu scale
nia (art. 25)". 

2) Dodaje się cz. 3 art. 12 w brzmieniu: 
,,3) Zwolnienie od podatków, przewidziane 

w cz. 1, nie przysługuje uczestnikom scalenia zanie
chanego (art. 39). W razie uprzedniego zastosowania 
zwolnienia od podatków uczestnicy scalenia obowią
zani są uiścić w czterech ratach półrocznych podat
ki za okres zwolnienia". 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej powie
rza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych i Mi
nistrowi Sprawiedliwości . 

Art. 3. Upoważnia się Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych do ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scaleniu gruntów 
z uwzględnieniem zmian, wynikających z ustawy ni
niejszej. 

Art. 4. ' Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1933 r. 

Prezydent . Rz,ec;zypospolitej: l. Moś.cicki 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysłor 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Minister Rolnidwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

168. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

USTAWA 

'Z dnia 18 marca 1933 r. 

o przejęciu przez władze skarbowe wymiaru i pobo
ru · niekŁórych podatków. 

Art. 1. ' Przepisy, dotyczące państwowego po
datku od nieruchomości w gminach miejskich oraz 
od niektórych budynków w gminach wiejskich (roz
porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
17 czerwca 1924 r. Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 523 wraz 
z późniejszemi zmianami), ulegają tej zmianie, że 
wymiar i pobór tego podatku uskuteczniają urzędy 
skarbowe, . odwołania z.aś od wymiaru podatku rOz· 
patruje i rozstrzyga iz.ba s:karbowa. 

Art. 2. W ustawie z dnia 2 sierpnia 1926 r. 
o podatku od lokali (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 550), 


