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CO do obszaru województwa śląskiego ijtosować od
powiędnio prżepisy ustaw śląskich o pomocy kredy
towej na cele budowlane i budowlano - mieszkaniowe 
Z funduszów Skarbu Śląskięgo. 

Art. 14. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z zaintereso
wanymi ministrami . 

Art. 15. (1) Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem l kwietnia 1933 r. i obowiązuje na całym ob
szarze Rzeczypospolitej. 

(2) Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej 
tracą moc obowiązującą art. art. 31, 32, 33 i 34 roz
porządzeni.a Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P . 
Nr. 42, poz. 372), punkty Ó i 7 ustępu pierwszego. tu
dzież ustęp drugi art. 54 ustawy z dnia 1 lipca 1926r. 
o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 41. 
poz. 413), oraz rozporządzenie Prezydenta Rz.eczypo
spolitej z dnia 12 września 1930 r. o ulgach podatko
wych dla nowowznoszonych budowli (Dz. U. R. P. 
Nr. 64, poz. 508) . Uprawnienia, nabyte na mocy tych 
przepisów do ubiegania się o udzielenie ulg, trwają 
nadal; ulgi te w granicach dotychczasowych przepi
s(lw będą jednak przyznawane w trybie. przewidzia
nym niniejszą ustawą. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: A. Prys/ar. 

Minister Skarbu: Wt. Zawadzki 

174. 

Na mocy art., 44 Konslyiucji ogłaszam usta'wę nastę
pującej treści: 

u S T A W A 

z dnia 25 marca 1933 r. ' 

o zmianie mQra,torjum mieszkaniowego dla bezrobot
nych. 

Art. 1. Końcowy termin okresu. wymienione
go w zdaniu ostatniem ust. 1 art. 23 ustawy o ochro
nie loka torów z dnia 11 kwietnia 1924 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 39. poz. 406) w brzmieniu ustawy z dnia 
7 listopada 1931 r .. zmieniającej ustawę o ochronie 
lokatorów (Dz. U. R. P . Nr 105. poz . 808). ustalony 
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
29 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 253) na 
dzien 31 października 1932 r., ustala się w roku 1933 
na dzień 31 października. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrom Sprawiedliwości j Spraw Wewnętrz
nych. 

Art. 3. Uslawa ninieJsza wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1933 r. 

Prezydent RzeczypospooJitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: A. PrysJor 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Sprawiedliwości: Czestaw Michałowski . 

175. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 marca 1933 r. 

o ustaleniu na rok 1933 wykazu imiennego nieru
chomości podlegających wykupowi przymusow~mu. 

Na podstawie cz. 1 art. 19 ustawy z dnia 28 gru. 
unia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 
17 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia na rok 1933 
wykazu imiennego gruntów, podlegających przymu
sowemu wykupowi (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 150) 
z.arządza się co następuje: 

§ 1. Przewidziany wart. 19 ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. 
U. R. P. z 1926 r . Nr. l . poi. 1) wykaz imienny ohej
muje na rok 1933 - 2475 ha gruntów. Mianowicie 
obowiązkowi parcelacyjnemu ze skutkami. przewi
dzianemi w powołanej ustawie, podlegają obszary 
z następujących nieruchomości ziemskich: 

I. Na abszarze właściwości terytorjalnej Okrę
gowego Urzędu ZiemskiegO' w Lublinie: 

w powiatach biłgorajskim. hrubieszowskim, ja
nowskim, krasnostawskim. tomaszowskimi zamoj
skim: 

1) 400 ha z Ordynacji Zamoyskiej. będącej 
w dziedziczne m posiadaniu Maurycego IgnacegO' 
T eodora Klemensa Zamayskiego; 

II. Na obszarze właściwości terytorjalnej Okrę
gowego Urzędu Ziemskiego w Paznaniu: 

a) w pawiecie gnieźnieńskim i poznańskim: 
2) 360 ha z majątków Imiałki - dobra rycer

skie t. L k. 1 i Berkowa - majątek, należących da 
Stanisława Chełmickiego; 

h) w powiecie szubińskim: 
3) 235 ha z majątków Grocholin dabra rycer

skie t. I k. '.1, Grochalin dobra t. II k. 86. Grocholin 
dabra t. lIk. 88, Gramadna t. VI k. 128. stanowią
cych własność w 2/3 Zygmunta v. Treskow i w 1/3 
Robert y v. dem Knesebeck; 

cl w powiecie wyrzyskim: 
4) 325 ha z majątków Falmierowo-Dwór t. I 

k. 1 i Falmierowo t. I k. 25, stanowiących własnaść 
Hansa Ramma; . 

5) 145 ha z majątków Łobżenica t. I k. 1 z falw. 
Rataje, Łobżonka, Luchawo, Chlebno, kol. Bługo-
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wiec i kol. Piesna, slanowiących własność Frydery
ka zu Limburg-Styl"tUn; 

III. Na . obszarze właściwości lerytorjalnej 
Okrra~oWf!go Urzędu Ziemskiego w Grudziądzu: 

a) w powiecie brodnickim: 
6) 140 ha z majątku Dierżno w l. l, należącego 

do Franciszka Kryszyłowicza; 
. b) w powiecie chełmińskim: 

7) 105 ha z majątków Paparzyn w 1. 47 i W. Lu
nawy w 1. 12 i 13, należących do Kurta Reichela; 

c) w powiecie kościerskim: 
8) 65 ha z majątku Góra w 1. l, należącego do 

Maksa SzuHz-Góry ; 
d) w powiecie morskim: 
9) 70 ha z majątków Kłanino w 1. 100, Poł

chówko w l. 2, stanowiących własność Anny Grass; 
10) 195 ha z majątku Rekowo w l. lO, należą

cego do Pawła Mahnke; 
e) w powiecie starogardzkim: 
11) 40 ha z majątków Rywałd w l. 9 B. i Szpę

gawsk w l. 1 i 12, należących do Olafa Paleske; 
f) w powiecie tczewskim: 
12) 235 ha z majątku Swarożyn w l. l, należą

cego do Eryka Paleske; 
g) w powiecie toruńskim iwąbrzeskim: 
13) 160 ha z majątków Turzno w. 1. l, Brzeżno 

w. 1. 1 i Wielka Łąka w. I. 1 A, należących do Felicji 
Gajewskiej. 

§ 2. Oznaczone w § 1 obszary ulegną odpo
wiedniemu zmniejszeniu, o ile wykonanie wykazu 
imiennego uszczupliłoby uprawnienia właścicieli, wy
nikające z przepisów art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 gru
dnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
z 1926 r. Nr. l, poz. 1) oraz rozporządzenia Prezy
d~nta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o wy
łączeniu gruntów na cele gospodarstwa leśnego (Dz. 
U. R. P. Nr. 23, poz. 203). 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. 

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

Prezes Rady Ministrów: A. Prysior 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

176. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRóW 

z dnia 31 marca 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw We
wnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komuni
kacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform 
Rolnych o świadczeniach na rzecz Funduszu Pracy. 

Na podsŁawieart. 30 ustawy z dnia 16 marca 
1933 r. o Funduszu Pracy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz. 163) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustanowione w ustawie z dnia 16 marca 
1933 r. o Funduszu Pracy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 

poz .. 163). zwanej w dalszym ciągu ustawą, opłaty 
(art. 15 ~ 26 ustawyl, wpływy z zaległości podat
kowych, uiszczanych w naturze (art. 27 ustawy). 
i wpłaty związków komunalnych (art. 28 ustawy) -:
będą wymierzane, pobierane, konlrolowane, przyj
mowane i zaliczane w sposób, określony w rozpo
rządzeniu mnie jszem 

§ 2. Podstawę obliczenia opIat, przewidzia
nych wart. 15 ustawy, stanowi suma-bez uwzględ
nienia jakichkolwiek potrąceń.,- każdorazowo 
przypadającego do wypłaty uposażenia służbowego, 
stałego wynagrodzenia za najemną pracę, emerytu
ry, renty lub zaopatrzenia, przyczem przy oblicza
niu wysokości tych opłat nie bierze się' pod . uwagę 
kwot mniejszych od 1 zł . 

§ 3. Opłaty od uposażenia służbowego, sta
łego wynagrodzenia za najemna pracę, emerytury, 
renty lub zaopatrzeni a potrącaja pracodawcy , Skarb 
Państwa, przeds i ębiors twa l monopole państwowe, 
związki komun a lne lub instytucje prywatne - przy 
każdorazowe1 wypłacIe 

Kwoty , potrącone przez Skarb Państwa, nale
ży w terminie do dni 7 po dokonanych potrąceniach 
wpłacić do kasy urzędu skarbowego, bezpośrednio 
lub na jej rachunek czekowy w Pocztowej Kasie 
Oszczędności; równocześnie należy złożyć deklara
cję zawierającą dokładne obliczenie opłat oraz 
szczegółowe dane stwierdzające . ile, z jakiego tytu
łu i za jaki okres czasu opłaty są uiszczane. 

Kwoty, potrącone przez pracodawców, przed
siębiorstwa i monopole państwowe, związki komu
nalne lub instytucje prywatne, należy wpłacić do 
kasy chorych, bezpośrednio lub na jej rachunek 
czekowy w Pocztowej Kasie Oszczędności, do koń
ca miesiąca następującego po wypłacie; równocześ
nie należy złożyć deklarację zawierającą dokładne 
obliczenie opłat oraz szczegółowe dane (listy płacy), 
stwierdzające, ile . z jakiego tytułu i za jaki okres 
czasu opłaty są uiszczane. 

§ 4. Opłaty od pracodawców ob!icza się od 
ogólnej sumy wypłaconych zarobków, uposażeń i wy
nagrodzeń. Opłaty te należy wpłacić do kasy cho
rych, bezpośrednio lub na jej rachunek czekowy w 
Pocztowej Kasie Oszczędności, łącznie z wpłaceniem 

. opłat, potrąconych w myśl § 3 ust. 3; równocześnie 
należy złożyć deklarację stwierdzającą, kto, ile. z ja
kiego tytułu i za jaki okres czasu wnosi opłatę . 

§ 5. Pracodawcy, przedsiębiorstwa i monopo
le państwowe, związki komunalne lub instytucje 
prywatne mogą - za zgodą . i na warunkach, okre
ślanych przez Ministra Opieki Społecznej,
uiszczać opłaty, przewidziane w §§ 3 i 4, bezpośre
dnio na rachunek czekowy Funduszu Pracy w Pocz
towej Kasie Oszczędności. 

§ 6. 1 9~ opłaty od diet posłów i członków Se
natu (art. 16 ustawy) potrącają: Biuro Sejmu, Biuro 
Senatu i Biuro Sejmu Śląskiego przy każdorazowej 
wypłacie diet. Potrącone tytułem opłaty kwoty na
leży wpłacić w terminie 7 dni po dokonaniu potrą
cenia do kasy urzędu skarbowego, bezpośrednio lub 
na jej rachunek czekowy w Pocztowej Kasie Oszczę
dności, z zaznaczeniem na blankiecie nadawczym 


