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muje skapitalizow.aną rentę, należy kapitał rentowy 
w wysokości, określonej umową, potrącić z umówio
nej ceny kupna; inne obciążenia hipoteczne, przeję
te przez nabywcę, poza umówioną ceną kupna, win
ny być do tej ceny kupna dodane. 

§ 4. Zniżka będzie udzielona w stosunku do 
tat rentowych, płatnych po dniu 1 stycznia 1933 r. 

§ 5. Podania dłużników rentowych o udzie 
lenie zniżki przyjmowane będą przez właściwe okrę 
gowe urzędy ziemskie do dnia 31 grudnia 1933 r. 

§ 6. Wykonanie rozporz ądzenia nlDle)Szego 
oraz wydanie prz,episów szczegółowych porucza się 
Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ż y
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J.Jędrz ejewicz 
Minis ter Ro,lnidwa i Refo,rm Rolnych : 

N akoniecznikow- K luko wsk i 

533. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 29 wrze śnia 1933 r. 

O wynagrodzeniu akordowem dla personelu pomia
rowego urzędów ziemskich. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszów pań
stwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 924) 
zarządza się co następuje: 

§ 1.. Wykonawczy pers,onel pomiarowy urzę
dów ziemskich otrzymuje oprócz uposażenia: (wy
nagrodzenia) miesięcznego wynagrodzenie akordo
we za wykonanie na gruncie prac pomiarowych 
przy scalaniu i parcelac,ji gruntów. 

,Wynagrodzenie akordowe oblicza się w stosun
ku do ogólnej powierzchni objektu, w którym pra
ce pomiarowe zostały całkowicie ukończone i uzna
ne za wykonane prawidłowo. 

§ 2. ,Wynagrodzenie akordowe za wykonanie 
hektara prac pomiarowych zaliczonych do zwykłych 
,(§ 8 pkt. a) wynosi: 

a) przy scalaniu gruntów z pomiarem starego 
stanu posiadania - po sześć złotych za 
hektar, 

bl przy scalaniu gruntów bez pomiaru stare
go stanu posiadania - po cztery złote za 
hektar, 

c) przy parcelacji gruntów - po dwa i pół zło
tego za hektar. 

§ 3. Za prace pomiarowe, zaliczone do trud
nych (§ 8 pkt. a), wynagrodzenie akordowe zwięk
sza się w granicach do 25 % (§ 8 pkt. b), za prace 
zaś, zaliczone do łatwych (§ 8 pkt. a) - zmniejsza 
się w granicach do 25 % (§ 8 pkt. b). 

Za prace pomiarowe, przy których niezbędne 
jest sporządzenie operatów dl a katastru gruntowe
go, wynagrodzenie akordowe (§ 2 i 3 ust. 1) zwięk
sza się w granicach do 100% (§ 8 pkt. bl. 

§ 4. Za prace pomiarowe, związane ze scale
niem i parcelacją objektów, których ogólny obszar 
nie przekracza 50 ha oraz za prace pomiarowe, 
związane z drobnemi regulacjami rolnemi (podział 
wsp ólnot, zamiana gruntów) i znoszeniem służeb
noś ci, wykonawczy personel pomiarowy urzędów 
ziemskich nie otrzymuje wynagrodzenia akordowe
go, a jedyni,e diety dzienne na zasadach, ustalonycn 
w przepisach o n ależnościach za podróże służbowe 
funkcj onarjuszów państwowych . 

§ 5. Wynagrodzenie akordowe mOże być 
przyznane i wypłacone wykonawczemu personelo
wi mierniczemu za każde stadjum pracy całkowicie 
ukończone i uznane za wykonane prawidło wo. 

§ 6. Delegowany do prac pomiarowych na 
gruncie wykonawczy personel pomiarowy urzę
dów ziemskich może otrzymywać przed wyjazdem 
na te prace na początku sezonu polowego zaliczkę 
na pocz.et wynagrodzenia akordowego, które im bę
dzie przysługiwało za powierzone do wykonania 
prace pomiarowe. Wysokość zaliczki nie może prze
kraczać jednomiesięcznego uposażenia (wynagro
dzenia), pobieranego przez danego pracownika. Za
liczki te będą potrącane pracownikom z wynagro
dzenia akordowego, przypadają cego im do wypłaty. 

§ 7. W czasie wykonywania przez personel 
pomiarowy urzędów ziemskich - poza miejscem je
go stałego urzędowania - czynności, za które wy
płacane jest wynagrodzenie akordowe, pers,onel ten 
nie pobiera diet, przewidzianych w przepisach o na
leżnościach za podróże służbowe funkcjonarjuszów 
państwowych. 

Przepisu powyższego nie stosuje się do czasu, 
spędz onego w podróży oraz do czynności, niemają
cych bezpośredniej styczności z pracami, za które 
przysługuje wynagrodzenie akordowe. 

§ 8. Minister Rolnictwa i Reform Rolnycli 
ustali zasady: 

a} zaliczania poszczególnych prac pomiaro
wych do zwykłych, trudnych i łatwych, 

b} rozmiaru zwiększenia lub zmniejszenia wy
nagrodzenia akoi'dowego w przypadkach 
przewidzianych w § 3, 

c) podziału wynagrodzenia akordowego po
między poszczególnych pracowników tech
nicznych grupy mierniczej, zatrudn~onych 
przy pracach pomiarowych, 

d) trybu wypłacania wynagrodzenia akordo
wego oraz podziału każdego rodzaju prac 
pomiarowych na stadja wykonania, ze 
wskazaniem stosunku każdego stadjum do 
całości, 

e) obliczania stosunku procentowego prac po
miarowych, wykonanych przed dniem wej
ścia w życie rozporządzenia niniejszego 
(§ 10) do całości pracy. 

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

§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1933r. i dotyczy czyn
ności pomiarowych wykonanych po tym terminie. 
Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządze
nie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w spra-
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wie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla 
funkcjonarjuszów urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. 
Nr. 2, poz . 10), zmienione rozporządzeniem Rady Mi
nistrów z dnia 11 stycznia 1929 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 4, poz. 36). 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 
Minister Rolnictw,a i Reform Rolnych: 

Nakoniecznikow - Klukowski 

534. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ RELI

GIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 
z dnia 31 sierpnia 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, usta
lające wysokość dodatkowych wynagrodzeń rekto
rów, prorektorów, dziekanów i kierowników oddzia
łów i studjów w państwowych szkołach akade-

mickich. 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 9 paździer

nika 1923 r. o uposażeniu funkcj onarjuszów pań
stwowych i wlojska (Dz. U. R. P. Nr., 116, poz. 924). 
w brzmieniu ustalonem art. 60 ustęp 3 ustawy z dnia 
15 marca 1933 r . o szkołach akademickich (Dz. U. 
R. P. Nr. 29, poz. 247); zarządza się co następuje: 

§ 1. Rektorzy pańs,twowych szkół akademic
kich otrzymują za swe czynności następujące dodat
kowe wynagrodzenia: 

a) rektorzy uniwersytetów i politechnik po 
500 zł miesięcznie; 

b) rektorzy: Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i Akademji Górniczej 
w Krakowie po 400 zł miesięcznie; 

c) rektorzy: Akademji Medycyny Weteryna
ryjnej we Lwowie, Akadem;i Sztuk Pięknych w Kra
kowie i Akademji Stomatologiczne; w Warszawie 
po 300 zł miesięcznie. 

§ 2. Prorektorzy państwowych szkół akade
mickich otrzymują za swe czynności następujące do
da tkowe wynagrodzenie: 

a) uniwersytetów i polftechnik po 300 zł mie
sięcznie; 

b) szkół, wymienionych w punkcie b) § 1 po 
250 zł miesięcznie i 

c) szkół, wymienionych w punkcie c) § 1 po 
200 zł miesięcznie. 

§ 3. Dziekani wydziałów państwowych szkół 
akademickich otrzymują za swe czynności następu
jące dodatkowe wynagrodzenie: 

a) w uniwersytetach i politechnikach po 250 zł 
miesięcznie i 

b) w szkołach, wymienionych w punkcie b) 
§ 1 po 200 zł miesi'ęcznie . 

§ 4. Kierownicy opartych na własnych statu
tach oddziałów i studjów w państwowych szkołach 
akademickich otrzymują za swe czynności dodatko
we wynagrodzenie w wysokości po 200 zł mie
sięcznie. 

§ 5. Określone w poprzednich paragrafach 
dodatkowe wynagrodzenia przysługują rektorowi, 
prorektorowi, dziekanom i kierownikom oddziałów 
i studjów poczynając ,od dnia 1 września 1933 r. 
i prżytem tylko za okres faktycznego pełnienia 
przez nich obowiązków, przywiązanych do danego 
urzędu. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 
Minister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Puiblic:znego: 
J. Jędrzejewicz 

535. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA ~ 

WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 13 września 1933 r. 

O zmianie granic miasta Kobrynia w powiecie ko
bryńskim, województwie poleskiem. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 
192,0 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich 
w poczet miast oraz zmiany granic miast na obsza
rze b . zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, 
poz. 92). w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. 
w sprawie zmiany właściwości niektórych władz 
w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. 
U. R. P . Nr. 109, poz . 895). zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Kobryń w powiecie 
kobryńskim, województwie poleskiem - wyłącza 
się niektóre części majątków: Gubernja Kłopocin, 
Troja ' i Gubernja 11 o ogólnym obszarze około 
294,5 ha i włącza się je do gminy miejskiej Kobryń 
w tymże powiecie i województwie. 

Granica tak rozszerzonego miasta Kobrynia 
jest następująca: od strony zachodniej, poczynając 
od miejsca przecięcia się drogi do Andronowa z to
rem kolei żelaznej biegnie w kierunku północno~ 
wschodnim 49"19' na długości 1358,65 metra, docho
dzi do południ owo - wsc hodniego rogu cmentarza 
żydowskiego, przecinając grunty mieszczan m. Ko
brynia, dalej biegn ie w kierunku północno-wschod
nim 89"29' na długości 1606,50 mtr aż do rzeczki Le
piosówki, później biegiem rzeczki Lepiosówki aż do 
szosy Bobrujskiej, tworząc cztery załamania linji 
w kierunkach: południowo-wschodnim 24°31' o dłu
gości 55,20 mlr, południowo - wschodnim 35°01' 
o długości 245,10 mtr, południowo - wschodnim 
39"36' o długości 130,43 mtr i południowo - wschod
nim 65"50' o długości 175,72 mtr. Dalej granica 
przecina szosę Bobrujską i łąki mieszczan m. Ko
brynia i dochodzi do toru kolejowego obok cmen
tarza chrześcij ańskiego, pozostawiając ten cmentarz 
w granicach miasta i tworzy sześć załamań w kie
runkach południowo - wschodn im 35"49' o długości 
131,31 mtr, południowo - zachodnim 35"32' o długo
ści 183,91 mtr, południowo - zachodnim 60"08' o dłu
gości 188,02 mtr, południowo - wschodnim 4Q42' 
o długości 217,00 mtr, południowo - wschodnim 5"32' 
o długości 249,00 mtr i południowo - wschodnim 
36°42' o długości 251,52 mLr. Następnie granica bieg
nie wzdłuż toru kolejowego i dochod zi do miejsca 
przecięcia się toru kolejowego z szosą pińską, two
rząc trzy załamania linji w kierunkadl południowo
wschodnim 64"20' o długości 212,55 mlr, południowo
wschodnim 67°38' o długości 379,06 mtr i południo
wo-wschodnim 78"57' o długości 400 ,00 mir. Dal ej 
granica przecinając grunty mieszczan m , Kobrynia 
i rzeczkę Litewkę biegnie w kierun ku południowo
zachodnim 47"10' na długości 853.69 mtr i dochodzi 
do drogi, prowadzącej do wsi , Brylowo; od tego 


