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6) Ustęp ostatni § 16 otrzymuje brzmienie na
stępujące: 

"Nadto Minister Przemysłu i Handl~ po poro
zumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych 
ustanawia z pośród kandydatów przedstawionych 
wspólnie przez izby przemysłowo - hClJndlowe i izby 
r.olnicze .głównego inspektora, którego zadaniem bę
dzie wykonywanie ogólnego nadz'oru. Zas,ady wyko
nywania czyimości nadzorczych przez głóWttlego in
spektora i inspektorów ustala Minister Przemysłu 
i Handlu i ogłasza w Dzienniku Urzędowym "Moni-
tor Polski"." , 

7) Us:tęp pierwszy § 18 otrzymuje brzmienie 
D,asŁępujące: 

"Nadzór nad przestrzeganiem przez przedsię
biQrstwa eksportowe przepisów Q ureguloWlaniu wy
wozu kurzych jaj zagranicę jest wykonywany zarów
tłO' w miejscach .odprawy celnej, jak i w miejscach 
zbiórki i przeróbkij,aj." 

8) Załącz.nik Nr. 4 dO' rozporządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1931 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 62, poz. 503) otrzymuje brzmienie poda
ne w załąc~niku dO' niniejs,zegQ rozporządzenia. 

§2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w czternaście dni po ogłoszeniu. 

Nie m,aono zastosowania do jaj zamagazyno
w,anych w chłodniach portQwych położonych na pol
skim obsz,arze ceLnym, względnie do jaj nadanych do 
wywozu zagr,anicę, bądź do chłodni portowych za 
dokumentem przewozowym wystawionym najpóźniej 
iW przeddzień wejścia w życie niniejszegO' rO'zPO'
rządzenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Min,ister RO'lniotwa i RefO'rm Rolnych: 

10/11 

N akon.iecznikow - Klukowski 

Załącznik do rozp, Min. Przem. i Han
dlu 'z dn. 20 ma,ja 1933 r. (poz. 336). 

Wzór Nr. 4. 

CzO'ł.owy bok skrzyni. 

Cale 49 - 50 kg 

POLSKA 

Z. M. 

O b j ,a ś n i e n i e. 

W ułamku 10/11 cyfra górna "lO" oznacza k.o
lejny numer transportu, wychodzący w danym roku 
kalendarzowym, cyfra dolna ,,11" ,oznacza kolejny 
numer skrzyni w danym ładunku. 

"Cale" 49 - 50 kg" oznacza, że w danej skrzy
ni znajdują się jaja konserwowane w wapnie Q wa
dze 1000 sztuk 49 - 50 kg włącznie. 

Na miejscu oznaczonem "Z. M" powinien być 
umieszc,zony stempel, marka lub inny znak rozpo
znawczy eksportującej firmy. 

Wszystkie naZiW1y i numery powinny być ozna
czone w przyt.oczonym wypadku w kolorze nie
bieskim. 

337. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 
W POROZUMIENIU Z MINISTREM ROLNICTW A 

I REFORM ROLNYCH 

z dnia 30 maja 1933 r. 

w sprawie emisji I-ej serji 3 % państwowej renty 
ziemskiej. 

Na pQdstawie części 3arL 34 ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r. Q wy;konaniu reformy rolnej (Uz. 
U. R. P. z 1926 r. Nr. l, PO'Z. 1) w brzmieniu ustawy 
z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieru
chomO'ści ziemskie, wytpłacanem n.a ,podstawie usta
wy z dnia 28 grudnia 1925 r.Q wykonaniu reformy 
rO'lnej (Dz. U. R. P. Nr. 31, PO'Z. 265) zarządza się co 
na,stępuje: 

§ 1. Na cele wymienione wart. 31 us.tawy 
z dnia 28 ,grudnia 1925 ,r. Q wyk.onaniu refO'rmy rol
nejl (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. l, poz. 1) O'raz art. 1 
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrQdzeniu za 
nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Pań
stwa z mocy ustawy z dnia 17 -grudnia 1920 r . -o prz.e
jęciu na własność Państwa ziemi w niektórych po
wiatach RzeczypospoHtej: (Dz. U. R P. Nr. 32, 
poz. 277), 'WY1puszcza się I serję 3 % państwowej ren
ty ziemskiej w złotych w zło-cie na sumę 50.000.000 
złotych w złocie. 

§ 2. Ohligacje I-ei serji 3 % państwowej' renty 
ziemskiej' ,opiewać hędą na ·okaziciela i będą wy
puszczone w odcinkach po 100, 500, 1.000 i 5.000 
złotych . w złocie. Każda oh1igacja zaopatrzona bę
dzie w 20 półr,ocznych kuponów oraz w talon. Ku
pony płatne będą półr-ocznie zdołu w dniach 1 czer
wca i 1 grudnia każdego roku. Pierwszy kUP.on płat
ny będzie w dniu 1 ,grudnia 1933 r. 
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§. 3. Obligacje I-ej serji 3% państwowej renty 
ziems'kie'j będą zaopatrzone w podJpisy Ministra 
Skarbu, Ministra Rorlnictwa i Reform ROilnych, 
czt.onków Komisji Długów Państwa <Oraz w pieczęć 
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Kupony oraz talony zaopatrzone będą w pod
pisy Ministra Skarbu i Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych. , 

§ 4. Umorzenie obligacyj I-ej serji 3 % pań
stwowe; renty ziemskiej nastClipi nie !później niż 
w dniu 1 Igrudnia 1992 r. Umorzenieoclrbywać się bę
dzie corocznie dro,gą losowań lub ,skupu z wolnej rę
ki, począwszy od dnia 1 grudnia 1933 r. według za
łącz.onego planu umorzenia. W razie jeślihy obliga
cje skupione celem ich umorzenia nie dosięgły wy
sokości raty, przypadającej do umorzenia w danym 
terminie, hrakująca reszta bę,dzie umorzona w dro
dze losowania. Mogą być również umarzane obliga
cje poza planem umorzenia z zaliczeniem na poczet 
wykonania planu lat następnych. Numery i wartość 
nominalna obligacyj umorzonych oraz dzień ich umo
rzenia będą ogłaszane każdorazowo w "Monitorze 
Polskim". 

§ 5. Kupony z zapadłym terminem płatności 
oraz wylosowane oBligacje I-ej serji 3 % ,państwowej 
renty ziemskiej opłacane będą w kasach: skarbo
wych, Państwowe,go Han'ku Rolm~g,o, Banku GoSipo
darstwa Krajowergo, Pocztowej Kasy Oszczędności 
oraz ich oddziałów. Przy wypł.acie kapitału wyloso
wanych oBlirgacyj . wartość brakujących kUlponów, 
których termin płatnośd przypada po dacie wyloso
wania, hę·dzie potrąc,ona od kapitału. 

§ 6. Spłata kapitału oraz wypłata odsetek obli
gacyj I-ej ser;ji 3 % państwowej renty ziemskiej na
st<\lpi w zł·otych według równowartości 900/5332 gra
ma czystego złota za jedne.go złote.go w złocie z.god
nie z postanowieniem .art. 16 rOZiPorządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej, z dnia 5 lisf,opada 1927 r. 
w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. 
Nr. 97, poz. 855). 

§ 7. Z dniem wylosowania obligacyj I-ej' serji 
3% państwowej renty ziemskiej ustaje ich oprocen

. towanie. 

Obiligacje I-ej serji .3% państwowej renty ziem
skiej morgą hyć przedstawione do spłaty w dą!gu lat 
30 od dnia ich wylosowania, kupony zaś wciągu 
lat 5 od dnia ich płatności. ObHgacje I-ej serji 3 % 
państwowej renty ziemskiej i kUlpony nie!przedsŁa
wione do spłaty w powyższych terminach uleigają 
przeda wnieniu. 

§ 8. Roz;porządzenie niniejsze wchodzi wżycie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

Minister Rolniotwa i Reform Rolnych: 
Nakoniecznikow - Klukowski 

Załącznik do § 4 rozp. Min. Skarbu 
w porozumieniu z Min. Roln. i Ref. Roln. 
e dn. 30 maja 1933r. (poz. 337]'. 

Plan umorzenia I-ej serji 3 % państwowej renty ziem
skiej dla sumy 50.000.000 złotych. 

L. p. Termin Spłata Pozostało 

raty płatności kapitału do umorz. 

1 1 grud. 1933 50.000 49.950.000 
2 " 1934 105.000 49.845.000 
3 " 

1935 160.000 49.685.000 
4 " 

1936 220.000 49.465.000 
5 " 

1937 260.000 49.205.000 
6 " 1938 370.600 48.834.400 
7 " 

1939 381.200 48.453.200 
8 II 1940 392.400 48.060.800 
9 " 1941 403.500 47.657.300 

10 II 1942 415.300 47.242.000 
11 II 1943 427.200 46.814.800 
12 " 

1944 439.700 46.375.100 
13 " 

1945 452.300 45.922.800 
14 " 

1946 465.500 45.457.300 
15 " 

1947 479.000 44.978.300 
16 

" 
1948 492.800 44.485;500 

17 " 
1949 507.300 43.978.200 

18 II 1950 521.900 43.456.300 
19 

" 
1951 537.300 42.919.000 ' 

20 
" 

1952 552.800 42.366.200 
21 

" 
1953 569.000 41.797.2DO 

22 Ił 
1954 585.600 41.211.600 

23 fi 1955 602.800 40.608.800. ' . 
24 fi 

1956 620.300 39.98~.500 
25 fi 

1957 638.500 39.350.000 
26 

" 
1958 657.200 . 38:692.800 

27 
" 

1959 676.400 38.016.400 
28 

" 
1960 696.300 37.320.100 

29 fi 
1961 716.700 36.603.400 

30 II 1962 737.900 35.865.500 
31 

" 
1963 759.400 35.106.100 

32 II 
1964 781.800 34.324.300 

33 fi 
1965 804.800 33.519.500 

34 
" 

1966 828.500 32.691.000 
35 

" 
1967 852.800 31.838.200 

36 " 
1968 878.100 30.960.100 

37 
" 

1969 903.800 30.056.300 
38 II 

1970 930.500 29.125.800 
39 

" 
1971 958.100 28.167.700 

40 
" 

1972 986.300 27.181.400 
41 

" 
1973 1.015.500 26.165.900 

42 fi 
1974 1.045.400 25.120.500 

43 
" 

1975 1.076.400 24.044.100 
44 

" 
1976 1.108.200 22.935.900 

45 fi 
1977 1.141.000 21.794.900 

46 
" 

1978 1.174.700 20.620.200 
47 .. 1979 1.209.600 19.410.600 
48 fi 

1980 1.245.400 18.165.200 
49 fi 1981 1.282.200 16.883.000 
50 

" 
1982 1.320.400 15.562.600 

51 fi 1983 1.359.400 . 14~~()~.' :?,Q.Q 
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L. p. Termin Spłata Pozostało 

raty płatności kapitału do umorz. 

52 1984 II 1.399.800 12.803.400 
53 1985 " 1.441.300 11.362.100 
54 1986 " 1.484.200 9.877.900 
55 1987 " 1.528.100 8.349.800 
56 1988 

" 
1.573.700 6.776.100 

57 1989 
" 

1.620.200 5.155.900 
58 1990 " 1.668.600 3.487.300 
59 1991 

" 1.718.000 1.769.300 
60 1992 " 1.769.300 

50.000.000 

338. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 7 cZ.erwca 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem SJ)rawWe
wnętrznych o przejęciu przez władze skarbowe wy

miaru i poboru niektórych podatków. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 marca 
1933 r. o przejęciu przez. władze skarbowe wymiaru 
i poboru niektórych podatków (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz. 168) zarządza się co następuje: 

§ 1. Z dniem l lipca 1933 r. przejmują urzę
dy skarbowe od władz samorządowych wymiar i po
bór państwowego podatku od nieruchomości w gmi
nach miejskich oraz od niektórych budynków w gmi
nach wiejskich, podatku od lokali oraz państwowego 
podatku od placów budowlanych, jako też dodatków 
komunalnych do państwowego podatku od nierucho
mości i państwowego podatku od placów budowla
nych z. następującemi wyjątkami: 

W mieście sŁołecznem Warszawie oraz. w mia
stach: Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Kra
kowie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, 
SosnowIcu i Wilnie p,rzejęcie przez urzędy skarbowe 
od władz samorz·ądowych wymiaru i poboru pań
stwowego podatku od nieruchomości oraz państwo
wego podatku od p,laców budowlanych następuje 
z dniem l wrześni'a 1933 r., zaś przejęcie wymiaru 
i poboru podatku od l'okali z dniem l października 
1933 r. 

§ 2. 1) Czynności wstępne do przekazania 
agend rozpoczną się bezzwł.ocznie p'o ogłoszeniu ni
niejszego rozporządzenia. 

2) Władze skarbowe przez swoi'ch delegatów 
współdziałają przed terminem przekazania agend 
li: władzami samorządowemi przy ustalaniu stanu 

agend, w szczególności przy prawidłowem zamknię
ciu ksiąg bierczych z okresu budżetoweg'o 1932/33 
i założeniu ksiąg na okres budżetowy 1933/34 w sta
nie przygotowanym do normalnego biegu czynności 
po objęciu ag,end przez urzędy skarbowe. . 

3) W tych miejscowościach, gdzie istnieje wię
cej niż jeden urząd skarbowy, a księgi biercze na 
okres budżetowy 1933/34 już zostały założone we
dług innego podziału terytorjalnego, nie pok~wają
cego się w całości z rejonami urzędów skarbowych, 
księgi biercze mają być przegrupowane według re
jonów urzędów skarbowych, ewentualnie należy 
prz,enieść konta podatkowe do innych ksiąg, prze
znacZ'onych dla właściwy(;h terytorjalnie urzędów 
skarbowych. Tak założone księgi winny być opara
fowane i poświadczone przez odnośne władze samo
rządowe, a wyprowadZ'One w tych księgach i uzgod
nione zaległości początkowe mają być stwierdz,one 
podpisami upoważnionych urzędników samorządo
wych oraz delegata władzy skarbowei' p'od ogólną 
sumą wyrażoną sł.own:ie. 

4) Do czasu przekazania agend władze samo
rządowe pobierają i zarachowują w sposób właściwy 
wpłaty, prowadzą księgi dokładnie do ostatniego 
dnia operacyj kasowych, prowadzą według rejonów 
urzędów skarbowych pamiętniki nadpłat na ustalo
nych drukach, dostarcz,anych na zapo·trzebowanie 
przez wła'ściwe izby s'karbowe; przechowują rów
nież przy właściwych księgach bierczy'ch w specjal
nych zbroszurowanych teczkach dowody kas'owe 
i rachunkowe (asygnacje, dowody wpłat · P. K. O., 
wykazy i t. p., na podstawie których odkontowano 
uiszczenia w księgach bierczych) i jeżeli dowód ka
sowy obejmuje także inne należności, należy do
łączyć oryginał lub wyciąg, potwierdzony przez upo
ważnioneg'o urzędnika; sporządzają i prz,esyłają wła
dzom skarbowym sprawozdania miesięczne o stanie 
zale,głości, przypisach, odpisach i uiszczeniach, uzu
pełnionych dane mi o kwotach podatków nieprzeka
zanych do kasy urzędu skarbowego do miesiąca 
sprawozdawczego, przekazanych w mies,iącu spra
wozdawczym i podlegających przekazaniu w mie
siącu następnym. 

5) Władze samorządowe sporządzą sprawo
zdanie roczne za okres budżetowy 1932/33 i przed~ 
łożą je właściwe; władzy skarbowej. 

§ 3. 1) Ustalone na dzień l kwietnia 1933 r. 
sumy zaległości początkowych po uwzględnieniu 
przypisów, odpisów, zwrotów i uiszczeń, podanych 
w miesięcznych sprawozdaniach władz samorządo
wych, urzędy skarbowe wykażą w rejestrze przy
pisów i odpisów, a izby skarbowe w księdze głównej 
i w sprawozdaniu za odnośny miesiąc. 

2) Sumy pobrane przez władze samor.ządowe, 
lecz nie odprowadzone do kasy urzędu skarbowego 
przez kasy samorządowych władz wymiarowych do 
dnia przekazania agend urzędom skarhowym, utrzy
mane będą w osobnej ewidencji aż do zupełnego 
ich wyrównania. W miejscowościach, gdzie istnieje 
więcej niż jeden urząd skarbowy, ewidencję tę pro
wadzić będzie pierwszy urząd skarbowy. 

§ 4. 1) Od oznaczonego w § 1 terminu wła
dze samorządowe nie mają prawa przyjmowania 


