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28 czerwoa 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 ,r. Nr. 15, 
poz. 99) z,os,tały zło·żone Rządowi Brytyj'Skiemu w 
imieniu Rządów niż.ej podanYClh Państ,w, dokumenty 
ratyfikacyjne UJmów Światowego Związku Pocztowe
go, lPorupisany,ch w Londynie ! dnia 28cz.erwca 
1929 r. wraz z ,0dnośnemi.t:eguJaminami wykon,aw
czemi: 

L Św:iatowej Konwencji POCztowej, 
, II. Porozum4erua o lista.ah i pudełkach z podaną 

w.artością, ~ 

Ul. POIO'zumieni.a o lPa'azkach pocztowych, 
IV. P.orozumienia o prZ'ekazach pocztowych, 
V. Poroz'UlIllienia o pocztowy,ch przelewach pie

niężnych, 
VJ. Porozumilenia o ileceniach pocztowych, 

VII. p.orozu.lIl:ienia o prenumeracie czasopism wy-
ruawnictw pe.t:j,odycznych, ' 

w datach nastę;puj,ących: 

Pa6stwo 

Republika 

Data złożenia 
dokurn"entu 

ratyfikacyjnego 

Ratyfikowane zostały 
umowy wyżej wymienione. 

oznaczone cyframi 
rzymskiemi 

San Domingo dnia 15 grudnia 
1933 r. 

I 

Chili dnia 11 stycznia I, II, III, IV, V, VII 
1934 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

363. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 kw1elnia 1934 r. 

w sprawie złożenia przez Rząd Syjamu dokumentu 
ratyfikacyjnego konwencji o ograniczeniu fabrykacji 

. \, i o uregulowaniu podziału środków odurzających 
i . przystą.pienia Rządu Chin do tej konwencji. 

L 
Poda,je się niniejs.zem do wiadomości, że w wy

konaniu po&tanowień art. 28 konwencji o ogranicz;e
nlU fahrykacj~ i o ure,gtJ,lowaniu podziału środków 
ooorzającyclh podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 
1931 r. wraz z protokółem podpisania (Dz. U. R. P. 
z 1934 r. Nr. 12, poz. 97) złożony został w Sekre
tarj.acie Ligi Narodów dokument ratyfikacyjny po
wyżs~ej konwencji wraz z protokółem poopisan,ia w 
imieniu Rządu Syjamu, dnia 22 lutego 1934 r. 

II. 

J.ednocz-eśni'e podaj'e się do wiadomości, że w 
wytkonaniu postanowień art. 29 powyższej konwen
'cji zostało zgłolSzone SekretarzoWii Generalnemu Li
gi Narodów przystąpienie do tej konwenc.ji w imie
niu Rządu Chin w dniu 10 stycznia 1934 ,r. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

• 

364. 
OBWIESZCZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 30 marca 1934r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Re .. 

formy Rolnej. 

Na podstawie cz. 2 art. 3 ustawy z dnia 10 mar
ca 1934 r. w sprewie zmian w ustawie z d:Illia 9 mar
ca 1932 r. o Fooduszu Ohrotowym Reformy Rolnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 200) ogłasz.am w załączni
ku do obwiesze:z.eni:a niniejs'zego jednolity tekst 
ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrota.; 
wym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poiZ. 236) 
z' uwzględnieniem zmiJan, wprowadzonych później" 
szemi przepisami prawnemi ,01'laz ustawą z dnia 
10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 200). 

Podany w załączniku tekst ustawy obowiązuję 
od dnia 1 kwietnia 1934 r. Tekst załączony nie obej
muje przepisów przejściowych, zaw.artych w art. ,2 
ustawy z dnia 10 m,arca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, 
poz. 200). 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Nakoniecznikow - Klukowski 

Załącznik do obw. Ministra Rolnic
twa i Rdc>rm Rolnych z dn. 30 marca 
1934 r. (poz. 364). 

USTAWA 

Z dnLa 9 marc,a 1932r. 

O Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. 

Dział I . 

Postanowieilia ogólne. 

Art. 1. 

Dla sfinansowania przebudowy ustroju rolnego 
tworzy się Fundusz Obr,otowy' Reformy Rolnej, któ
rym zarządza Minister Rolnictwa i Reform Rol
nych. 

Art. 2. 

Fundusz Obrotowy Reformy RoLnej tworzą: 
,a)aktyw:a i pasyWia dotychozasowego Fundu

szu Obrotowego Reformy Rolnej, Państwowego Fun
duszu Kredytu na. MeLj,onacje Rom.e oraz FundlUsz.u 
Zapomóg i Kredytu Ulgowego według stanu tyc,h 
fiunduszów na dzień l kwietnia 1932 r.; 

h) naleiności i wpływy z tytułu czynności, 
związanych z przebudową ustroju rolnego (przepro
wadzanie c.z.ynności 2;'}V,iązanych z,e scaLaniem grun
tów, .znoszeniem służehności i innemi pracami regu
lacyjno-,agxarnemi; W)'lkonyw:anie nadzoru nad par
c'elac~ją prywatną oraz prz.eprowadzarue parcelacji 
zastępczej gruntów prywtatnych, regul'Owania praw,a 
wlasnośc:igruntów, oddanych w drod~e parcelaciii 
w pos1adla.nie Dalbywców. i segregacji wierzytelności 

" -
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na nieruchO'mO'ści,ach ziemskich, parcel,Qwanych w 
celu spłaty udążLiwych zO'bO'wiązań; przepr,Qwadza
nie meljor,acyj i innych inwe'stycyj przy dO'ko.nyw1a
nej przebudowie ustrO'ju rO'LnegO' i t. p,); 

c) nieruchO'mości ziemskie, przekazywane lub 
nabywane na cele parcelacj,i i O's,adnictwa, i nieru
chO'mO'ści, nabywane c,elem uchroni.enia O'd strat Fun
duszu Obrotowego Ref,O'rmy RO'lnej; 

d) należności i wpływy z adminis,tra,cji ni,er,u
c'homO'ści, w.ymienionych w pkt. c); 

e) oblig,acje państwO'wej renty ziemskiej; 
f) udziały Skarbu Państwa w ogólnie użytecz

nyc,h przeclsioębiO'rstw:ach ,osadniczych; 
g) należnO'ści i wpływy z tytułu zbycia w drO'

dze parceLacji lub nad,ania opłatneg,Q państwowych 
nieruchomO'ści ziemskich; , 

h) należnO'ści i wpływy z tytułu zbycia nieru
chomO'ści, nabyty,ch celem uchrO'nienia od , ,strat Fun
duszu Obrotowego Reformy RO'lnej; 

i) należnO'ści i Wipływy Skarbu Państw.a z tytu
łów, zaw:artych w prz,epis,ach ustaw i rO"z,porządzeń, 
wymienionych wart. 1 rozpO'rządzenia Pr,e.zydenta 
RzeczYPoslpolitej z dnia 19 li.stO'pada 1927 r. o po
wierzeniu PaństwO'wemu BankO'wi Rolnemu prO'wa
dzenia likwidacj,i spraw instytucyj O'sadniczych i fi
nansowych, które udz.ielały kredytów na ceLe agrar
ne w w,O'jewództw:ie PO'mO'rskiem, pO'znańskiem i gór
nO'śl!liSkiej części wojewó.dztwa śląskiego (Dz. U. R. 
p-: Nr. 109, PO'Z. 924); 
:. . j) saldo na dzień 1 kwietnia 1932 r. prowadzo

nych w Państwowym Banku RO'lnym rachunków 
sum, przeznacz,O'nych na pomO'c kredytO'wą przy 
przebudowie ustroju rolnegO', j:ak rów:ni,eż na ulgO'
we oprocentowanie i boniHkatę należnO'ści Skarbu 
Pań·stw,a i Państwowego. Banku Rolne,go z tytułu 
kredytów, udzielanych przy przebudowie ustroju 
r:O'l.negO', ,oraz PO'życzek w list.ach zlasŁaw,nych; 

k) należności i W]pływy z tytułu pożycze1k, 
udzielonych z funduszów specj:alnych, których likwi
dacja przewidzi.ana jest wart. 83 ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r. o wykQnaniu reformy rolnej (Dz. 
U.R. P. z 1926 r. Nr. l, PO"Z. 1); , 

.•. .. ': l) należnO'ści i wplywy Skarbu Państwa z ty
tułów, O'znaczonych wart. 1 ustawy z dnia 28 marca 
193:3 . r. o: kO'nWel1s,ji niektórych pożyczek w listach 
zastawnych Państw:O'wego Banku RO'lnego i niektó
rych zohowią.z.ań wO'bec Skarbu Państwa na po
życzki z części kredytO'wej Funduszu Obrotowego 
Reformy RO'linej (Dz. U. R. P. Nr. 31, PO"Z .. 266); 

. ł) należnO'ści i wpływy Skarbu Państw:a z ty
tułu . p,ożyczek, udzielonych z sum, przeznaczO'nych 
na pomO'c kredytO'wą przy przebudO'wie ustroju rol
nego; 

m) mienie, -w:ymieniO'ne wart. 1 t-ozporz.ądz.e
nia Prezydenta RźecZYPosPO'IHej z dnia 9 paździer
nika 1933 r. w sprawie przeznaczenia mi'en~a b. ro
syj,skich państwowych Banków Ziemskich: Wło
ściańskiego i S.zlaoheckiegO' (~z. U. R. P,. Nr. 79, 
PO'Z. 559); , 

nJ . . częŚć czy,stych zysków Państwowego Banku 
Rolne.go według statutu te,g,Q Banku; 

o) darO'wizny; 
p) O'proc.enŁO'wanie ~O'toWiiz.ny Funduszu Obro-

tOWiego RefO'rmy Rolnej; . 

.' ,.t .. 

r) dotacje Skarbu Państw:a; 
s) inne wplywy. 

Art. 3. 

(1) Z FundtllSzu ObrO'tow,ego RefO'.rmy Rolnej 
pokrywane będą wydatki na: 

a) k,O',s,zty wykO'nyw,ania czynno-ści, związanych 
z przebudO'wą ustroju r.olnego(przeprO'wadziania 
c,zynności, związanych ze scalaniem gruntów, zno
szeniem służebnO'ści i innemi praClami regulacyjnO'
agrarnemi; czynności .nadzO'ru nad parcelacją pry
watną oraz przeprow:adzania parcel.acji zlastępczej 
gruntów prywatnych, regul,Qwania prawa własnO'ści 
gruntów, oddanych w drO'dze plarcelacH w pO'siada
nie nabywców, i segregacj,i wierzytelnO'ści na ni,eru
c:hO'mO'ściach ziemskich, parcelO'w,anych w celu spła
ty uciążliwych z'obowiązań; pizeprO'w:adzania meljo
racyj i innych inwestycyj przy dokonywanej przebu
dO'wie ustroju rO'lnego i t. p.); 

h) z'alic.zkowe pokryw:anie wydatków specjal
nych przy wykO'nywaniu czynności, związanych 
z przebudO'wą ustro~u rolnegO' (przy -scalaniu grun
tów; wydatki na regulację dróg i dO'jazdów, na za
stępcze wykonanie świadczeń w naturze, na zam
kni.ęcie regulacji hipotecznej, na zebranie dlOlkumen
tów i t. p.; przy parcelaoj,i zastępczej i regulO'waniu 
prawa własnO'ści gruntów, oddanych w drodze par
celacji w posiadanie nabywców: wydatki na uregu~ 
IO'wanie obc~ążeń na ni,eruchO'mO'ściach, na sporzą
dzenie dO'wodów pomi.arowych, na opłaty sądO'we, 
:notarj,aLue, hipoteczne i t. p.; przy znO'szeniu sł.użeh
ności i innych pracach regulacyjno-agrarnych oraz 
przy meljO'ra<;i,ac:h, przeprowacLz'anych przy dO'kO'ny
wanej pr:zebudowie ustroi'llroLuego: wydatki na za:;' 
stęlpcze wyko.nanie świadczeń w naturze i t. p.); . 

e) wypłatę wyna'grO'dzerua za nie.ruchomO'ści 
ziemskie, przejęte lub przymusowo wykupione na 
ce.le parcelacji i o.sadnictw:a, spł:atę ceny kupna nie
ruchomO'ści ziem5Ikich, ,na,bytych na PO'wyższe cele 
oraz na pokrycie kosztów, związanych z przejęciem, 
przymusowym wykupem lub nabyciem nieruchO'moś
ci .ziemskich na cele parcelacji i osadnictwa; 

d) spłatęc,eny kupna nieruchO'mO'ści, nabytych 
celem uchronienia O'd strat Funduszu Obr,QtO'wegO' 
Reformy Rolnej, oraz na PO'krycie kO'sztów, związ'a-
nych z nabyciem tyc.h nieruchO'mości; . 

ej oplatę kUPO'nów i wykup ,obligacyj państwO'
wej renty ziemskiej oraz spłatę skryptów dłużnych 
Skarbu Państwa, wystawianych w zwi~ku z prze
jęciem ziemi na rzecż Pańs,twa; 

f) koszty, związane z przygO'tow.aniem pań
stwowych ni.erouchomości ziemskich do parcelac;ji 
i z przepro.wa,dzeniem tej parceLacji (spłata ohciążeń 
hipotecznych, koszty Hkwi,dacji obszarów dworskich, 
likwidacji stO'sunków dzierżawnych i służbO'wych, 
przejściowej administracji, spłata ciężarów gminnych 
i kO'ścielnych • oraz pO'datków, kO'szty hipO'teczne, 
kO'szty parcelacyjne, me.Ijo.racje, urządzenie dróg, 
mO'stów . i studzien, zabudowa twO'rzO'nych gospo
dar.stw, tworzenie ,urządzeń O'gólnej użytecznO'ści w 
parcelowanych objektaClh i t. p .); 

g) udział Skarbu Państwa w ogólnie użyteoz
nych przedsiębiorstwach osadniczychj 

• 
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h) koszty, związane z nadawaniem ziemi żoł
nierwm Wojska Pohkiego; . 

i) kosztyadminislrow:ania należnościami Fun
duszu Obrotowego Reformy Rolnej; 

j) wynagrodzenia ,akordowe i nagrody pienięż
ne dla personelu zaSlprawne wykonywanie finanso
wanych z Fundus'zu Obrotowego Reformy Rolnej 
c,zynn ości , związ.anych z przebudową ustroju rolne
g,o, oraz za sprawne wykonyw,anie c.zynności przy 
administrowaniu Funduszem; 

k) spł.atę kapitału iopro<>enŁow,ania pożyczek, 
Zlaciągniętych na rzecz Funduszu; 

l) pokrycie zobowiązań Skarbu PaństWia wo
bec Państwowego Bank,uRolnego, p czewidzianych 
wart. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o konwersji 
niektórych pożyczek w listach zastawnych Pańsrtwo
wego Banku Rolnego i niektórych zobowiązań WiO
bec Skarbu Państwa na pożyczki z części kredyto~ 
wej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. 
R. P. Nr. 31, poz. 266), a to stos,ownie do art. 3 roz~ . 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
9 październik.a 1933 r. w sprawie przeznaczenia mi,e
nia b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich: 
Włościańskiego i Szlacheckie.go. 

(2) Z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej 
mogą być udzielane pożyczki: 

a) nabywcom gruntów w związku zprzebudo
w:ą ustroju rolnego oraz uczestnikom scalenia na 
spłatę c,eny kupna lrubceny wykupu tych gruntów, 
w.znie.sienie lub przeniesienie budynkówgospodar- , 
czych i mieszkalnych, llr,z.ądzenie studzien, kupno 
inwentarzy żywych i martwych, nasion, nawQzów, ; 
z,akł.adanie sadów, stawów ry;bnych i t. p ; .inwe
stycje; 

b) na W)'Ikonanie meljoracyj i pra.cz niemi 
zwtiązanych, iPrzeprowadt:a;nych !przy dokonyw,ane~ 
przebudowie ustroju wlnegoj 

e) na pokrycie zabo,wiązań, zaciągniętych na 
cele, wymienione w pkt. a i b; , 

d) na konwersrjlę zobowiązań, ciążącydh na go
spodarstwac~h, powstałych z przebudowy ustrojurol,- ' 
ne,go (art. 11). 

Art. 4. 

(1) Minister Rotnidwa i Reform Rolnych może 
powierzać adminishowani,e Funduszem Obrotowym' 
Refo.rmy Rolnej Pańs,twoweIllJU Bankowi Rolnemu 
w zakresie i na zasadach, przez ,siebie us:talan;ych. 

(2) Obrót g,otówlw'V)' Funduszu Obrotowego 
Reformy Rolnej dokonywany będzie za pośrednie- . 
twem Państwoweg.o Banku Rolnego. 

(3) Państwowy Bank RoLny ma prawo z:ac.ią
gać na rzecz Funduszu Obrpt!Owe:go Reformy Rolned . 
pożyc~ki . na WJarunkach, zatwierdzanych każdorazo
wo przez Ministra Rol:nictw,a i Reform Rolnych oraz 
Minisha Skarbu z z'abezpieczeniem zwrotu tych po
życzek na należnośclachi wpływach Funduszu. . • 

(4) Minister RolniCtwa i Reform Rolnych ma 
prawo celem uchronienlia oosŁrat Funduszu Obroto
wego Reformy Rolnej nabywariia w imieniu Sk!arbu 
Państwa wszeLkich nieru.chomości, a także prawo 
zbywania i obciąża,nla tych nieruchomości na warun- ' 
kach, przez siebie ustaLanych. 
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(5) Minister Rolnidw,a i Reform Rolnych ma 
prawo Z sum Funduszu Obrotowego Reformy Ro,lnej 
i ' 'na cele tego Funduszu wy;kupywać z wolnej ręki 
i na giełdzie obligacje pańs,twowej renty ziemskiej 
oraz wykupywać przedterminowo skrypty dłużne 
Skarbu Państw,a. 

Art. 5. 

(1) Plan finansowo-gospodarczy Funduszu Ob
rotowego Ref.ormy Rolnej wraz z tablicami wyjaśnia.
j.ącemi st<tnowizałą.cznik do każdorocznego proiek
tu prelriminarza budżeŁowe,go Minister.stwa Rolnic
twa i Reform Rolnych. 

(2) Minister RoLnictwa i Reform Rolnych ma 
prawo w porozumi.eniu z Ministrem Skarbu zwięk~, 
szać wydatki, przewidziane w planie finansowo-go~
spodarczym Funduszu, j.ak również ustalać nowe wy
datki, w planie tym me pr.zewi.dzi'ane, w ramach 
art. 3 niniejszej ustawy, o ile zmiany te nie spow~, 
dują konieczności powiększenia dolacY1 Skarbu 
Państwa na rzecz Funduszu. -, l 

(3) Sprawozdanie rachunkowe Funduszu za;. 
każ;dy okres .budżetowy będzie dołączane do Ztanl-'~, 
knięcia rachunków państwowych. , :, 

Art. 6. 

Zwolnienia od opłat za czynności, związane 'z~ 
scal'aniem gruntów, znoszeniem służebności i innemi 
pr,acMil1 regulacyjno-agrarnemi, parcelacją or~ . 
przęprow:adza,niem me~oracyj przy do konyw ali ej , 
przebud.owie ustroju rolne'~o, jak również wydatlQ. ~ 
bezzwrotne (niezna,jdujące pokrycia w należnościacp.~ 
i opłatach na rzecz Fundusz,u), mieścić się winny w' 
ramac:h zysków Funduszu Obrotowego Ref<óqny 
R6Lńej. ': i 

Art. 7. 

(1) . Sza<:u,nek !przejęcia państwowych nierućh6~ ' 
mości . ziems,kich, rozparcelowanych przed dn~ęm~ 
1 kwietnia 1932 r", o ił,e nie zos<tałdokonany, będZie 
ustalony w mwentaI!EU FundUszu w wysokości 75.% 
szacunku ' sprzedażnego. ;' , 

' (2) Szacunek przeięciaod Skarbu Państy.ra 
nieruchomości 'ziemskich i innych objektów, do któ
rych nie ma zastoS1Qwania przepis cz. l, ustalony ~ę
dzie według przepisów art. 27 ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu refo·rmy roLnej (Dz.; 
U. R. P. z 1926 r. Nr. l, poz. 1) przez pr:zedstawicieli 
Mini.sterstw,a Rolnic;twa i Reform Rolnych i władzy 
przekazującej. . ' . , .' . 

(3) Oszacowanie nieruchomości ziemskich i in~ ' 
llIychobj,ektów; przejmowanych od Skarbu Państwa 
w:i,nno być doko.nywaneprzed ostatec,lnem p'rz.eję- ·' 
ciem w po,siadanie prze,z ·org.any 'administracji' re'" 
form rolnych. Obszary, wyłą:czone nac'ele państwo
we, o ile nie powstają podzarzą,dem Ministra Rol- " 
nictwa i Reform Rolnydh, nie podle,g'ają oszacowa
niu. 

(4) Obciążenia hipotec,z,ne i kosz.ty likwid.acji 
obs.zarów dworskich oraz c;i,ężaTów patronackich 
zmniEijgzają szacunek przejęcia od Skarbu Państwa,. 

-. 
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(5) Grunty i inne obj,ekty, przekazywane przez 
Ministra Rolnictw.a i Reform Rolnych innym wła
dzom państwowym oraz prze,znaclz,one na ·osadnictwo 
wo.j~kowe, obciążać będą Fund.lliSz Obrotowy Refor
my Rolnej w wysokośc1i kosztów wł,asny,ch. 

Art. 8. 

Przepisy, dotyczące układu planu finansowo
gospodarczego i rachunkowości Funduszu Obroto
wego Reformy Rolnej, wydawać będzie' Minister 
RoLnictwa i Reform Rolnych w porDzumieniu z Mini
strem Skarbu i Prezesem N a1jwyższej Izby KontroLi. 

D z ia ł H. 

Postanowienia szczegółowe o pożyczkach z Fundu
szu Obrotowego Reformy Rolnej oraz o opłatach 
i innych należnościach na rzecz Funduszu Obrotowe-

go Reformy Rolnej. 

Art. 9. 

(1) Pożyczki z Fundus.żu ObrotDwego Refor
my Rolnej mogą być . udzielane zasadniczo tyl,ko 
wówc~as, gdy uzyskanie kredytu w listach z·asŁaw-

,nych Państwowego Banku Rolnego jest niemożliwe 
lub gospodarczo niepożądane oraz wyjątkowo w 
przypadkach, uzasMln-ionyc:h względami finansowo
~os'Podar~zemi, g,dy udzieLony kredyt w list:ach za
stawnych Państwowego Banku Rolnego okaże się 
niewysta·rczają.cy . 

(2) Po·życzki będą UJdzielane za zabezpiecze
niem hipotecznem lub poręką zarówno poszczegól
nym uprawnionym, j.ak i ich zrzeszen-iom. , 

(J) Pożyczki mogą Ibyć udzielane zarówno w 
gotówce ja;k i w naturze. 

Art. 10 . 

(1) Oproce,nŁowani-e pożyczek z FtlJDduszu Ob
rotowego Reformy Rolnej nie może przekraczać 
ł·ąc.znie z kosztami adminislracyjnemi 471! .od sta w 
stosunku rocznym. 

(2) Okres splaty pożyczek winien być uzależ
niony od celów pożyczki i zdolności płatnic.zej dłuż
nika, nie może iednak przekr.aczać 41 lat. 

(3) ROZipoczęcie s-płaty pożyczki może być od
roczone na okres od sześciu miesię·cy do 5 J.at, licząc 
od daty udzielenia pożyc1zkij pożyczkobio.rc.a może 
być zwolniony od oprocen-towania za powyż.s·zy 
o·kres uLgowy w całości lub w części w zależności 
od zdoLności płatniczej. Odroczenie to Dlie powoduje 
{)rzedł.użenia ustalonego okresu spl'aty pożyczki. 

Art. 11. 

(1) Należności Funduszu Obrotowego Reformy 
Ro,lnej mogą być na wniosek dłużników lub z urzędu 
przez właściwe władze lub Państwo~y Bank Rolny 

" ." _J /. 

konwertowane na jedną pożyc.Zlkę z Fun-duszu Obro-
towego Ref.ormy Rolnej. • 

(2) ' Suma potyczki konwersyjnej (cz. 1) obli
czona .będzie w wysokości konwe.rt.owanych należ
ności Funduszu łącznie z zaleglemi ratami i pr.ocen
tami. , 

(3) Termin spłaty poży,czki. konwersyjnej nie 
może być dłuższy, niż lat 60, licząc od dnia dokona
nia konWlersjij przy .konwersji z urz.ędu okres spłaty 
pożyczki wgranic,ach l,at 60 nIe może być krótszy, 
niż do terminu płatności ' ostatniej r,aty najpóźniej 
spbcaLnej konwertow:anej naLeżności. 
, (4) Oprocentowanie pożycz,ki konwersyjnej 
ustalone będzie w:edług cz. 1 art. W. 

, Art. 12. 

Sporządzane ;przez Państwowy , Bank Rolny 
oświadczenia, że oznaczonemu pożyc.zko,biorcy przy
znana wstała pożycZlka lub też, że pożyczk'a zos-tała 
przez Fundusz przejlęta (pkt. k) i ł) art. 2) lub skon
wertDwana (art. 11), stanowi tytuł ,do wniesienia na 
jednostronny pis'emny Lub us-tny wniosek Państwo
wego Banku Rolnego w:pi.sów hipotecznych,zabez
pieczających tę pożyczkę. Wykreś-lenie wpisu lub 
ustępstW!) pj,e~sZleństw.a hipotecznegD następuje 
również na , pod.stawie oświadczeń Państwowe.go 
Banku Rolne,go. Wszelkie wp.isy, wnoszone w myśl 
artykułu niniej.szego, wolne są od opłat skarbowych. 

Art.1l. 

(1) Osoby, zatwierdzo.ne na nabywców parce
l,ow:anyc:h gruntów państwo,wych, winny przed wej
śoiem w posiadanie tych grun,tów wpłacić: 

a) bezroLni nabywcy samodzieLnychgospo
dargtw - 5 % ceny sprzedażnej, 

.b) nabywcy gospodarstw wzorowych - 15 % 
ceny sprzedażnej, 

e) nabywcy objektów p.rzemysłowych - 25 % 
ceny !sprzedażnej i 

d) inni na,bywc:y - 10% ceny sprzedażnej. 
Określone wyżej wpłaty mog·ą być odpowied.nio 

zw.iękslZ.ane w pr.zypadkach sprzedaży działek z łat
wemi do spieniężenia prZJYllależńościami, d~zewosta
nami i ruchomościami lub w przypadkach sprzedaży 
silniejszym finansowo nab.ywcom. ' 

(2) Przy parcela·cji ,gruntów państwowych od 
osób, zatwierdzonych na nabywców działek i wprD
Wiadz.onych w posiadanie tych ,działek; pobier.ane bę
dą na rzec.z . Funduszu ObrDtowego Reformy Rolnej 
opł.aty ,za użytkowanie oddanych im w posiadanie 
działek w postaci oprocentowania reszty ceny sprze
dażnej. Opłaty za użytkoWia;nie, nieścią·gnięt.e do 
momentu przeniesienia prawa w:łasności na nabyw
ców (art. 61 'llstawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wy. 
,konaniu reformy rolnej), mogą być dolic,z·ane do c.e· 
ny sprzedażnej, ustalane\j według cz. 3 i 4 art. 60 
lU/b art. 68 - 70 ustawy z dnia 28 g.rudnia 1925 r. 
Q wykonaniu reformy -rolnej. 

(3) Należności ,z tytułu zbycia i zagDspodaro-
Wiania gruntów pańs,twowych ulegają zakredy!owa
niu na okr.es nie dł,uż-s.zy, ni~ lat 60, przy oprocento· 

./ 
I 

I 
/ ' 

, . 

,. 
1: 

-, ,~ , ":~ '::. {~:~ 



Nr. 40. Dziennik Ustaw. Poz. 364. 701 

waniu łącznie z kosztami admin~stracyjnemi najwy
żej 4 % .od sta w stosunku rocznym. 

(4) ROZPDc,zęcie spłaty zakredytowanych na
leżności, wymienionych w cz. 3, może być dLa po
szczególnych kategoryj nahywców odroc,zone do 
l.at 3, licząc od daty wprowadzenia nabywców w po
sia,danie gruntów; w powyższym okresie ulgo.wym 
nabywcy mogą być ,zwolnieni od ,oprocentowania 
i należności za użytko.wanie gruntów w całości lub 
w ,części zależnie od zdolności p.t.atnic~ej. Odro.cze
nie rozpoczęcia spłaty zakredylow,anych naLeżności 
nie powoduje przed~użenia .okresu siPłaty tych należ
ności. 

Art. 14. 

(1) Przy parcelac;ji gruntów prywatnych, wy
konywanych przez właścicieli dóbr parcelowanych 
lub przez instytu<;je do parcelacji Ulpo.ważnione, po
bierana będzie .od tych właścicieli lub instytucyj 
opł,ata za na,dzór nad parcelacją w wysokości 1 % 
ceny ,sprzedażnej parcel.owanychgruntów. Obowiąz
ku uiszczenia t,ej oiPłaty nie wDlno prze<kładać na na
bywców. 

(2) Opłatę, przewidzianą w cz. 1, osobyzo.bo
wiązane winny uiścić przed zło.żeniem do zatwier
dzenia wykazu nabywców parcelowanych gruntów,. 
Wykaz nabywców winien zawierać wyszczególnie
niecen sprzedażnych poszczególnych gospodarstw 
i dzialek W razie niez,alączenLa do podania o za
'twiJerdzenie wykazu nabywców dowodu uiszczenia 
opłaŁyza nadzór nad parcelacją lub niewyszczegól
nienia w wyka,zie cen sprze,dażnych, podani-e będzie 
pozostawione bez z'ałatwienia, przyczem przepisy 
art. 64 i c,z. 3 art. 65 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy roln~j, dotyczące terminu za
twierdz,ania wykazów nabywców, nie będą miały za
stosowania. W razie prawomoonej odmowy ,zatwier
dzenia wYlka~u nabyw,ców, uiszczona opłata za nad
zór nad parcel:acją podle,ga na żądanie stronyzain
teresowanej zwrotowi, a w razie zmiany zatwier
dzonego wykazu nabywców gruntów,za nadzór nad 
parcel,acją których opł.ataz.ostała uiszczona, po
nowna ani dodatkowa opłata nie będzie pobierana. 

(3) Termin uiszczania i tryb ściągania opłaty 
za nadzór nad paroelacją w przypadkach parcelac:ji 
Ulp,roszczone1 (cz. 2 art. 48 ustawy z dnia 28 grudnia 
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej) usŁalirozporzą
dzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art. 15. 

(1) Za wykonywanie c,zynnośc1, związanych ze 
scalaniem gruntów, znoszeniem służebności i innemi 
pr,acami regulacyjno-agrarnemi, .z parcelacją zastęp
czą gruntów prywatnych i segregacją wierzytelności 
na ni:eruchomośdac:h ziemskkh, parcelowanych w 
cellu spłaty uciążliwych z,obowiązań, oraz meIóora
ejami i innemi inwestyc.jami, dokonywanemi przy 
przebudowie ustroju roLnego, pobi-erane będą od 
stron opl,aty na rzec.z Funduszu Obrotowego Refor
my Rolnej,. Czynności nadzo·ru administracyjnego 
przy pracach, powyżej wymienionych, są bezpłatne. 

(2) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w po
mzumieniu z Ministrem Skarbu ustalać będzie szcze
gółowe przepisy,dotyczące: 

a) rodzaiu, wysokości, zasad i trybu wymiaru, 
zasad Ddracz,ania, ściągania i umarzania oraz wyso
kości oprocentowania, terminów płaŁ[)Jości i zasad 
kredyto.wania opłat, .oznaczonych w cz. 1, jak rów
nie'ż zaliczek i WJPła,t tymoza.wwych na poc'zet tych 
.opłat oraz zwalniania od tych opłat; 

b) zas,ad i trybu WYlIDiaru opłat z,a użytkowa
nie przy parcelacji gruntów państwo,wych or,az ter" 
minów płatności, zasad odraczania, ściągania i uma
rzania opł,at powyżlszych i należności z tytułu zby
cia iPaństwowych nieruchomości ziemskichj 

e) ,zasad, warunków i trybu udzielania poży
c.zek z Funduszu Obr.otowe'go Reformy RDlnej przy 
specjaLnem uWlZględn1eniu interesów służby fol~ 
warczne,j" na,bywającej ziemię w związku z utratą 
pr,acy wskutek przebudowy ustroju roLnego, a ŁiLkże 
zasad i trybu odraczania, ściągania i u:marzania tych 
pożyc,zek oraz z,asad, warunków i trybu konwerto
w,ania naLeżności Fundius,zuj 

d) trybu wydatkowania i ściągani,a orazopro
centowania ,sum, zaliczkowo wydawanych z Fundu~ 
szu Obrotowego Reformy Rolnej przy scalaniu grun
tów, znoszeniu służebności i innych prac,ach regula
cyjno-agrarnych, przy parce,lac~ji z'astępczej gruntów 
prywatnych ,oraz przy meljoracjach i innych inwe~ 
stycjach, pr,zeprowadzanych przy ,pr.zebudowie ustro
ju rolne,goj 

e) zasad i trybu przyznawania wynagrodzeń 
akordowych i nagród pi,eniężnych, przewidzianych 
wart. 3 pkt. j). 

(3) Odwołanie od decyzji w sprawie wymiaru 
opłat i innych należności nie wstr.zymuj,e ,obo'wią·zku 
uiszczenia tych opl,at .i należności w t ermilIlie ustalo~ 
nym. 

(4) Nieuiszcwne w Łermini,e .oiPbty oznaczone 
CIZ. 1, i wszelkie inne należności Funduszu od stron 
mogą być ściągane w trybie postępowania przymu
,sowego w administracji. 

(S) NiezahipotekoWilłJne należności Funruuszll 
Obrotowego Re.formy Rolnej z tytułu przeprowadze
nia scalenia, znies,ieni.a służebności i innych prac re
.gulacy!jno-agrarnych w nieruchomościach wiejskich, 
jak również przeprow.adzania w tych nieruchomo
ściach mel,joracyj i innych inwestycyj przy przebu
dowie UiSŁroju rolnego wraz z nale,żności.ami dodatko
wemi i kos:ztami a,d,minł,strowania temi należnościa
mi - ma~ą w granicach 100 zł .za 1 ha aż do c,ał
kow~tego ich umorzenia pierwsz,eństwozaspokoje
,ma z tych nieruclhomości przed prawami rzec,zowe
mi. W przypadkach ohciążen.Ia nieruchomości po
życ~kam4 wlisŁaoh zastawnych instytucyj kredytu 
długoterminowe,go lUib pożyc~kalini w obhgacjach me
ljoracyjnych Państwowego Banku Rolneg,o przywilej 
powyższy przy,sługlllje po .z,asrpokiode.lliu wymienionych 
wier,zytelności. 

Art. 16. 

(1) PostanowienIa ninrej,s.ze,j ustawy, doty~zące 
opłat za użytk.owanie i należności z tytułu zbycia 
państwowych nieruchomości ziemskioh, lwrZ)llStniei
sze dla .nabywców tych nięJ."'U(;homości od posŁano-
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wień, obowią~jących poprzednio, mogą być w dro
dzezarządzeń Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych 
stosowane do należności, pOIW1Stałych prz.ed wejściem 
wżycie niniejgzejus.tawy. 

(2) Ustalone na podstawie niniejgze,j ustawy za
sady, dotyczące opłat, korzys,tniej,s,ze dla stron zobo
wiązanych do ich pon.oszenia od postanowień po
przednio obowiązujących, będą mogły być w drodz.e 
zarządzeń Ministra R.olnictwa i Reform R.olnych sto
sowane do naLeżności z tytuł.u takich .opł,at, powsta
łych przed wejściem w życie niniejszej ustawy. 

Art. ' 17 .. 

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Mi
nistrowi Rolnidwa i Reform RoJnych i Minis,trowi 
Skarbu. 

Ar.t. 18. 

(1) Ustawa nini.ejsza woh.odzi w życie z dniem 
1 kwietnia 1932 r. j równocześnie tracą moc obowią
zującą przepisy w przedmiotach, unormowanych 
ustawą nini~~S1zą, a w szcze,gólności roz,porządzenia 
Prezydenta RzeczyipospoLitej z dnia 16 lutego 
1928 r. o Funduszu Obrot.owym Ref.ormy Rolnej (Dz. 
U. R. P. Nr. 21, poz. 175), art. 4 rozporządzenia 
Prezydenta RzeczypospoUtej z dnia 30 kwietnia 
1927 r. w sprawie wyna'grodzenia za nieruchomości 
ziemskie prze;ęte na wlasność Państwa, w niektórych 
powiatach Rzeczyipospot.itej P.olskiej (Dz. U. R. P. 
Nr. 42, poz. 374), ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. 
Q pańs<Łwowym fundusz.u kredytu na meli,oracie rolne 
(Dz . .D. R. P. Nr. 88, poz. ~), art., 14 usta'\\lY z dnia 
31 hpca1923 r. o s'calamu gruntow (Dz. U. R. P. 
z 1927 r. Nr. 92, poz. 833' • .cz. 2 art. 68 ,ustawy z dnia 

28 grudnia 1925 T. o w)'lkonanlu reformy rolnej (Dz. 
U. R. P. z 1926 ·r. Nr. l, poz. tl, sp.rzteczne z ustawą 
niniejszą postanowienia art. art. 73 i 74 oraz ,art. 72 
i 75 tejże ustawy. Z dnitem. 1 kwietnia 1934 r. tracą 
moc obowiązującą: cz. 2 art. 62 ustawy z dnia 28 gru
dnia 1925 r. Q wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. 
P. z 1926 r. Nr. 1, poz. l), cz.. 2, 3 i 4 art. 73 oraz 
art. 74 ustawy z dnia 28 ,grudo,ia 1925 r. o wykonaniu 
reformy rolnej, art. 17 rozporządzenia Pre:zydenta 
RzeczyposPo.Htej z dnia 23 s,ierpnia 1932 r. w spra
wie segregacji wierzytelności na nieruchomościach 
ziemslkich parcelo.wanych w celu spłaty uciążI.iwych 
zobo.wiązań (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 55, poz. 424), 
art. 11, cz. 1 art. 13 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
Q scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, 
Po.z. 833), cz. 1 i 2 art. 53 rOZ1porządzenia Prezydenta 
Rzeczypo.spoLa.ej z dnia 1 lutego 1927 r. Q zni,esieniu 
służeeności w wo.jewództwie kieleckiem, lubelskiem, 
łódzkiem, warszawski.em i w ,zacho.dniej częś.ci woje
wództwa białosto.ckiego. (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74), 
cz. 1 i 2 art. 58 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolite,j ,z dnia 1 lutego 1927 r. Q zniesieniu slu
zebności w województwie wołyńskiem, poleski.em, 
nowogródz.kiem, wi'}'eńskiem i we w.schodniej cZlęści 
województwa białost.o.c,kiego (Dz. U. R. P,. Nr. 10, 
n07. 75), art. 5, 6 i 10 ro.z:porzą.clzenia Prezydenta 
Rzeczypospo.Htef z dnia 16 marca 1928 r. o przepro~ 
wadzaniu me~~oracj.i przy doko.nywanej przez urzędy 
ziemskie przebudowie ustroiu ro.lnego (Dz. U. R. P. 
Nr. 34, poz. 320) w brzmieniu, nadanem przez art. 1 
ro.zPo.rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 października 1933 'r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 620). 

1(2) Do. czasu wy,dania ro.Zipo.rządz.eń wykonaw
czych na podstawie upoważnienia, z,awartego w cz. 2 
art. 15 ustawy niniejsze,j, zachowują mo.c dotychczas 
o.bo.wiąrojące ro.zpo.rzą,dzenia w przedmiotach, o.bję
tych tern upoważnieniem. 
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Cena 60 .gr 

Prenumerata Dz. U. R. ~. wynosi w ~raju 8 zł kwart!llnie (32 zł rooznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz wła~ze samorządu. terytorJalnego opłacaJą 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagraniczne; dolicza się 4 zł 
kwarta!me (16 zł roczme) tytułem pOl'ta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zg6ry przed początkiem każdego kwar
tału, połrocza lub roku. 

Zam6wien.ia na prenume~atę jak r6wnież na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Rekl~macJe z powod1,l nieotrzymania pos~czeg6lnych numer6w wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłoc~nle. po otrzymanlu następnego koleJnego numeru. Reklamacyj sp6źnionych lub wniesionych niewł3Ściwie nie 
uwzględma Się. 

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30-130. 


