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wyżs'Z,aiąoem

pisom ustawy

trzy atmosfery robocze,

podlega,ją

prze-

ninie; jsze~ .

(2) Kotły parOWie
ustawy niniejszej.

nie

podlega.ją

prz·e pisom

Art. 2. (1) Przepisy o budowie i stanie techDicznym zbiorników, wymienionych wart. 1 ust. l,
wyda,j'e l\1.inisl-er Przemysłu i HandJu, zaś ,przepisy
o ustawianiu, używaniu i obsłudze tychże zbiorni'ków wydają: Minis'ter Przemysłu i HancLh.l w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej oraz Mini-.
strem Spraw Wewnętrznych po zasięgnięciu opinji
iZib przemysłowo- handlowych.
(2) Prz'eqlisy
budowie i używaniu zbiorników,
stosowanych przez koleje żelazne, oraz o przewozie
kolejami wSZielkich zbiorników, wymienionych w
art. 1 ust. 1, wydaje MiniS'ter Komunikacji.

o

Art. 3. (1) Nadzór nad wykonywaniem przepisów, wydanych na /podstawie art. 2 ust. 1, naJeży
do Ministra Prz'emysłu i Handlu. Minister Prz.emysłu
i Handlu moż'e zlecić W)'Ikonywanie bez,pośrednie,go
dozoru nad budową i stanem technicznym tychże
zlb iorników prywatnym organizacjom, któl'e pozostaj'ą pod jego nadzorem i które sprawuJą swe czynności na podstawi,e Z'iltwierdz,o nego przez niego statutu.
(2) OrganizacDle" okreśLone w ustępie poprz.e dnim art'ykułu niniejszlego, SlPrawują bezpoś1iedni doz,ór nad zbiornikami, wymienionemi wart·. 1 ust. 1,
z,a równo rz,ą.dowemi j.ak i prywa tnemi, sit osownie do
przepisów, wydanych na podstawie art. 2 ust. 1.
(3) Nadzór nad Z/biornikami, wymi,e nionemi
wart. 2 ust. 2, należy do Ministra Komunikacji.
Art. 4.

Postanowienia ustawy ninie,jszej nie
w nl0zem uprawnień inspekc,ji pracy
w zakresie nad wykonywan~em prz,episów bezpieczeństwa i h1gjeny pracy oraz uprawni.eń władz górniczych w .zaknesie nadzoru nad wykonywaniem
prze;pisów bezpieczeńsłrwa w zakładach, podległych
ustawom górniczym.
Qgranic.zaj'ą

.

Art. 5. Za wykonywanie bezpośl'1ednie,go donad Zlbiorn1kami, wymi'e nionemi w arb. 1 i podl'egarącemi n.adz.orowi Ministra Przemysłu i Hand1u,
pobierane będą opłaty w wysokości i w sposób, określony prz,e z r01z,porządzenie
Ministra Przemysłu
i Handlu, wydane ,pQ Zlasię:gnięciu opinji izh przemyOOl'1U

słowo-handlowych.

Art. 6. Winny naruszle nia przepisów rozporzą
wydanych na mocy ustawy niniejszej, ulegnie
w trybi,e administracyJnym karz'e aresztu do 3 miesięcy lub grzywnie do 3.000 zł lub obu tym karom
dZIeń,

łącznie .

Art. 7. Wykonanie usrtawy n1meJszej porucza
Ministrowi Prz'emysłu i Handlu oraz Ministrowi
Spraw Wewnętrznych, Ministrowi Opieki Społecz
nej, Ministrowi Komunikacii, każdemu z nich we
właściwym zakresie działania.
się
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Art. 8. (1) Ustawa n'iniejsz.a wchodzi w
trzy miesiące po ogłoszeniu.

życie

(2) Na obszar~e województwa śląskiego wchodzi w życie pię tnastego dnia po ogłoszeniu oświad
cZlenia Prezesa Rady Ministrów o wyrażeniu na nią
zig ody przez Sejm Śląski,.

Prezydent Rzeczypospolitej: l.

Mościcki

Prezes Rady Ministrów: A. Pryslor
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisl aw Pieracki
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki
Kiewwnik Minist e rśtwa Komunikacji: M. Bulkiewicz
Minister Opieki

Społecznej:

Bubicki

235.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę następa

jącej treści:

USTAWA
z dnia 24 marca 1933 r. .
o zmianie warunków nabycia nieldórychrozparcelowanych gruntów państwowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Art. 1. Os,o by lub spadkobiercy osób, z któl1emi urzędy ziemskie zawarły przed dniem 9 stycznia 1926 r. UtlTIowy sprzedaży osad i gruntów, poło
żonych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego, z us,tanowieniem renty wieczystej, a które uzyskały prawo własności tych osad i gruntów
na podstawie art. 61 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r.
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r.
Nr. l, poz. 1), o ile prawa własności tych obje'któw
nie pozbyły i są je.s zcze w s,amoisŁnem ich posiadaniu, mo,g ą na tS w,oi ą prośbę, zgłoszoną w terminie do
dnia 1 lipca 1934 r., uzyskać zmianę warunków
udzielone,go im przewłaszczenia przez zastąpienie
warunków nabycia, wyznaczonych w orzecz.eniach
o przewłaszcz eniu, na warunki nabycia, ustalone
w zawarty,c h umowach rentowych.
Art. 2. (1) O z:mianlle warunków udzielonych
przewłaszczeń
gowe urzędy

w myśl art. 1 orzekają właściwe okrę
ziemskie w drodz.e orzeczeń osta-

tecznych.
(2) W ;treści orzeczeń winny być wyszczególnione:
a) usianowione w wydanych orzeczeniach
z ,a rt. 61 ustawy o wykonaniu reformy rolnej zobowiązania nabywców i ograniczenia rzeczowe, które
ullega ją anulowa niu, oraz dokonane na podstawie powyższych orzeczeń z art. 61 ustawy o wykonaniu
reformy rolnej WJPi,s y w oddz i ał a ch II i III ksiąg gruntowych, które uleg ają wykreśleniu i
b) W1szelkie, uS'tanowione w zawartych umowach rentowych jako warunki nabycia nieruchomości zobowiąz a n i,a nabywców oraz ograniczenia rze'cz owe łą cznie z prawem odkupu, które mają być
wp isane do odd z i a łu II i III ksiąg gruntowych. przyczem kwo,ta renty wieczystej w wysoko ś ci jednej
mal'ki zastępuje się kwotą renty wieczystej w wysokości jednego złote, go.
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(3) ZDbDwiązania nabywców z tytułu nie s:pła
c.Dnej reszty ceny kupna winny być wyznaczo.ne
W wysDkDŚci, Ddu>owiada.jącej r,óżnicy pDmiędzy ceną kUipna, usbnDwiDną w zawartych umDwach rento.wych, a SUIIIlą wpłat, dokDnanych na pDcz,et ceny
nabycia, ustalDnej w Drzeczeniu z art. 61 ustawy
D wykDnaniu refDrmy rDlne.j przy DdpDwiedniem za ~
stDsDwaniu ;PDstanDwień rDzpDrządzenia Prezydenta
RzeczYIPDspDlitej z dnia 14 maja 1924 r. DprzerachDwaniu ZObDwiązań prywatnD-prawnych (Dz. U. R. P.
z 1925 r. Nr. 30, pDZ. 213).. Na!eżne, a nie splacDne
odsetki umDwne Dd reszty ceny kupna mDgą być z.akredy.tDwane łącznie z resztą ceny kUipna.

PDZ.

Nr. 28.

235 i 236.

Art. 6. Ustawa niniejsza wcho.dzi w
z dniem o.,głos!zenia.

życie

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: A. Prysłor
Minister Skarbu:

Wł,

Zawadzki

Minister SprawiedliwDści: Czesław Michałowski
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:

Sew. Ludkiewicz

(4) Odpis wykDnalne,gD Drzeczenia stanDwi tydo. wykreślenia z ksiąg grulIltDw,ch, wz,g,lędnie
do. zapisania w nich, praw rzeczDwych, wy,sz.cze·gólniDnych w tern Drzeczeniu, z DkreślDnym w nim stDPniem pierwszeństwa, niezależnie Dd z,gDdy rz,eCZDWD
Uipra wniDnych.
tuł

Art. 3. Na zgłDszDną w terminie do. dnia 1 lipca 1934 r. prDśbę Dsóh lub spadkobierców o~ób,
z któremi urzędy ziemskie zawarły przed dmem
9 stycznia 1926 r. przedwstępne umDwy ~prz~daży
osad i gruntów, ,pDłDżDnych na Dbszarze WD)eWDdz,t~
pDznańskie,gD i pomDrskiegD, z D.znaczDną VI. spDsó.b
prz.YlbliżDny ceną ku,pna w walucle markDWe), a kto.re prawo. własności tych osad i grUlIlt~w uzyskały na
pDdstawie art. 61 ustawy D ~kD?anm refo.rmy ~DI
ne,j, prawa tego. nie pDzbyły 1 są )eszcz,e w s.amolstnem pDsia,daniu tych objektów, Mi,nister RDlnictwa
i Reform RDJnych llIPrawniony będzie Dbniżyć wymieniooym wyże,j DSDbom pDzostałą do. spłacema
resztę ceny nahycia przewłaszczonych im objektów
DdpDwiedniD do. stDsDwanych zasad ustalania ceny
kUipna !przy udzielaniu przewłasz,c,zenia tego. rodzaju
nabywcom.
Art. 4. (1) W ,przypadkach Dhniżenia cooy nabycia na pDdstawie ant. 3 ustawy niniejszej opłata
stemplDwa Dd pisma, s.tanowiącegD tytuł przejścia
własnDści, jeżeli nie zDstała UiSZCZDna calkDwicie do.
dnia wejścia w życie ruiniej'szej ustawy, zostanie DbniŻDna do. kWDty, kt.óraby się należała, gdyby cena
n1abycia już pierwDtnie zDsrŁał.a us,talDna w kwo.cie,
wyni,kającej z decyziji, po.wziętej na mo.cy art. 3; jeśli
w tym wY'PClJdku kWDta, UiszczDna na pDczet o.płaty
st.emplowej, przewyższ.a · kwotę, n,a którą wymiar
pierwotmy zo.stał Spro.sto.wany, to. nie nas1tąpi zwro.t
IIlClJdwyżki.

(2) Decyzję w SiPrawie o.bniżenia opłaty stemplowej w myśl artykułu niniejszego. wydaje w pierwszej instancji izba skarbDwa na wnio.sek strDny,
przedstawiDny za Po.średnictwem okręgo.WegD urzę
du ziemskiego.; przychylne załatwienie nastąpi tylko w razie wpłynięcia wniosku do. o.krę.go.w~go. urz1ę
du ziemskiego. w ciągu 3 miesięcy od do.ręczenia
sitronie zawiado.mienia D decyzji. Po.wziętej w myśl
art. 3 niniejszej ustawy.
Art. 5. Wyko.nanie ustawy mnIeJszej porucza
Ministrowi Rolnidwa i Reform Rolnych w po.rozumieniu z Mini!strami Sprawiedliwo.ści oraz Skarbu,
się

236.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę następu

jącej treści:

USTAWA
z dnia 28 marca 1933 r.

w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 marca 1932 r.
o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przed.
miocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Art. 1. W ustawie z dnia 18 marca 1932 r.
wykupie gruntów, po.dlegających ustawie w przedmiDcie o.chro.ny dro.bnych dzierżawców ro.lnych (Dz.
U. R. P. Nr. 30, Po.z. 307), w brzmieniu, ustalo.nem
rozpo.rządzeniem Prezydenta RzeczYPo.spolitej z dni,a
21 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91,
poz. 776), wprDwadza się zmiany nastę,pujące:
1) do art. 2 cz. 2 do.daje się w ko.ńcu nasltępują
iące zdanie:
"Jeżeli jednak us1alDna w powyższy sPo.sób cena wykUipowa będzie wyższa niż przedętna cena
rynko.wa ,g runtów za ro.k, Po.przedzający wszczęcie
postępowania wykuPo.wego., wówczas za cenę wyk~pową przyjęta będzie przeciętna cena rynko.wa za
ten ro.k.";
2) w art. 14 w cz. 2 wyrazy: ,,1 października
1933" zastępuje się wyrazami: .,1 października
1935 r.";
3) wart. 16 w cz. 4, lit. b) do.daje się w ko.ńcu
następujące zdanie:
"Jeżeli projeM taki w ciągu miesiąca przez daną instY'tluc,ję nie zos,tanie zło.żony, urzędy ziemskie
s'porządz· ą pro.jekt po.działu i segregacji pożyczek,
ciążących na nierucho.mo.ści, o.bjęrŁej pos,tępo.waniem
z!g odnie ze statutem danej instytucji.";
4) w art. 17 cz. 1 wyrazy: "na zasadach, sto.SDwanych przy udzielaniu Po.mocy kredyto.we:j nabywCDm grurutów z parcelacji" zastęlPuje się wyrazami:
.,Z Funduszu Obro.to.WegD Reformy Ro.lnej". W cz. 2
cyfrę: "lO-letnie" zastępuje się cyfrą: "lS-letnie",
w zdaniu ko.ńcowem cyfrę ,,5 %" zastępuje się cyfrą
..4 Y2 %". Do. cz. 2 dodaj,e się w ,ko.ńcu następujące
zdanie: "Termin płatno.ści pierwszej raty przypada
Q

