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czeniu zdolności właściciela nieruchomości do dzia
łań prawnych, o wszczęciu sporu co do własności 
nieruchomości, bądź co do' pożyczki konwersyjnej, 
ani żadne inne przeszkody, wynikające z obowiązują
cych przepisów oraz z treści wpisu do ksiąg hipo
tecznych, nie wstrzymują ujawnienia konwersji. 

Art. 15. Koszty sądowe i egzekucyjne, powsta
łe na skutek egzekucji należności Funduszu Obroto
wego R eformy Rolnej, w przypadkach zaniechania 
egzekucji na skutek zastosowania przepisów rozpo
rządzenia niniejszego, obciążają dłużników. 

Art. 16. (1) Minister Rolnictwa i Reform Rol
'nych upra\vniony jest do udzielania dalszych ulg 
w poszczególnych przypadkach, gdy dłużnik znajdu
je śię w trudnem położeniu materjalnem i bez 
uszc:~erbku dla gospodarstwa nie byłby w stanie uiś
cić należności nie umorzonej na podstawie rozporzą
dzenia niniejszego. 

(2) Minister Rolnictwa i Reform R olnych 
uprawniony jest do zrzekania się udziałów Skarbu 
Państwa w ogólnie użytecznych przedsiębiorstwach 
osadniczych w związku ze zmniejszeniem prżez te 
przedsiębiorstwa zadłużenia gospodarstw rolnych. 

(3) Uprawnienia, prze~idziane w ust. (1) i (2). 
przysługują Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych 
w granicach sumy 30 miljonów zł. 

(4) Uprawnienia, przeW1idziane w ust. (1), Mini
ster Rolnictwa i Reform Rolnych może przekazywać 
wojewodom. 

Art. 17. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych VI porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 18. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 
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843. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 24 października 1934 r. 

O wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie przy
musowo wykupywane na podstawie ustawy z dnia 
28, grudnia 1925 r. o wylwnaniu reformy rolnej lub 
przejęte na podstawie ust.awy z dnia 17 grudnia 
1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w nie-

których powiatach Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnieniu Prezy-

denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr, 28, poz. 221) posta
nawiam co następuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. 
Nr. 1, poz. 1) w brzmieniu nadanem przez art. 1 usta
wy z dnla 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nie
ruchomości ziemskie , wypłacanem na podstawie usta
wy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy 
rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 265) artykuł 31 otrzy
muje brzmienie następujące: 

"Art. 31. 1) Ustalone w myśl art. 29 lub art. 30 
wynagrodzenie za nieruchomości ziemskie przymu
sowo wykupywane będzie wypłacone właścicielowi 
lub złożone do depozytu w 20 % w gotówce i w 80 % 
w obligacjach 3 % państwowej renty ziemskiej w zło
tych w złocie według wartości nominalnej. 

2) Wynagrodzenie to uiszczone będzie w dwóch 
ratach: 

a) 75 % tymczasowo obliczonego szacunku -
przed objęciem nieruchomości w posiadanie 
Państwa; 

b) w pozostałej części - w ciągu 30 dni od 
uprawomocnienia się orzeczenia, ustalają
ce~o to wynagrodzenie. 

3) Odsetki w wysokości 3 od sta rocznie uisz
czone będą w gotówce łącznie z drugą ratą wyna
grodzenia za czas od objęcia nieruchomości w posia
danie do dnia wypłaty tej raty. 

4) Wymienione w lit. a cz. 2 artykułu niniejsze
go 75 J~ szacunku obliczane będzie osobno dla każ
dej z dwóch części wynagrodzenia, wymienionych w 
cz. 1 artykułu niniejszego.". 

Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. 
o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, :wypła
canem na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 31, 
poz. 265) skreśla się artykuł 4. 

Art. 3. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. 
o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, przeję
te na własność Państwa z mocy ustawy z dnia 
17 grudnia 1920 r, o prze j ęciu na własność Państwa 
ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej (Dz, 
U. R. P. Nr. 32, poz. 277) wprowadza się zmiany na'"" 
stępujące: 

- 1) art. 6 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Art. 6. (1) Ustalone w myśl art. 1 - 5 wynagrodze
nie wypłacone będzie właścicielowi lub złożone do 
depozytu sądu w całości w obligacjach 3% państwo
wej renty ziemskiej w złotych w złocie w ciągu 30 dni 
od uprawomocnienia się orzeczenia, ustalającego to 
wynagrodzenie. ,Wynagrodzenie w wysokości nie
przekraczającej 10.000 zł uiszczone będzie w go,"" 
tówce. 

(2) Za czas od objęcia nieruchomości ziemskiej 
w posiadanie do dnia wypłaty wynagrodzenia liczo w 

ne będą odsetki w wysokości 3 od si:a rocznie. Od
setki uiszczone będą w obligacjach 3 % państwowej 
renty ziemskiGj łącznie z wynagrodzeniem. Odsetki 
za ostatni rok przed dokonaniem wypłaty i od wyna
grodzenia nieprzekraczającego 10.000 zł uiszczone 
będą VI gotówce. 

(3) W przypadkach, gdy przejęta na rzecz Pań
stwa nieruchomość obciążona jest pożyczką instytu-
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cji kredytu długoterminowego, emitującej listy za
stawne, posiadające bezpieczeństwo pupilarne, po
życzka ta winna być spłacona wraz ze wszelkiemi 
zaległościami zgodnie z przepisami statutu tej insty
tucji. W tym celu część wynagrodzenia, odpowiada
jąca sumie zaległo ści z pożyczki, winna być wypła
cona w gotówce przedewszystkiem z odsetek, przy
padających od całego wynagrodzenia, a płatnych w 
gotówce (ust. 2). Część zaś wynagrodzenia, odpowia
dająca wysokości nieumorzonej pozostałości długu 
kapitałowego, podlega wypłacie w obligacjach 3 % 
państwowej renty ziemskiej według wartości nomi
nalnej z kuponami bieżącemi od dnia złożenia wyna
grodzenia do depozytu sądowego. Na żądanie insty
tucji kredytu długoterminowego Minister Skarbu 
zamieni według wartości nominalnej obligacje 3% 
państwowej renty ziemskiej na listy zastawne tej in
stytucji z odpowiedniemi kuponami." j 

2) art. 8 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Art. 8. Przepisy ustawy niniejszej stosuje się do 
spraw, w których wynagrodzenie nie -zostało w ca
łości uiszczone przed dniem wejścia w życie tej 
ustawy.". 

Art. 4. (1) Emisja serji pierwszej obligacyj 5 % 
państwowej renty ziemskiej -zostaje zamknięta. Upo
ważnia się Ministra Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Rolnictwa i Reform Rolnych do odpowiedniej 
zmiany w drodze rozporządzenia planu umorzenia 
obligacyj tej serji. 

(2) Obligacje 5 % państwowej renty ziemskiej, 
wypłacone na podstawie dotychczas obowiązujących 
przepisów, mają prawa papierów, posiadających bez
pieczeństwo pupilarne, i będą przyjmowane na rę
kojmie i kaucje według kursu, ustalanego przez Mi
nistra Skarbu. Obligacje te będą przyjmowane przez 
Skarb Państwa według nominalnej wartości na spła
tę podatków od spadków i darowizn orał majątko
wego od osób, które wykażą, że one lub ich spadko
dawcy otrzymali je tytułem wynagrodzenia za nie
ruchomości, przymusowo wykupione lub tytułem 
spłaty wierzytelności w wyniku przeprowadzonego 
przez sąd podziału wynagrodzenia. 

Art. 5. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawie
dliwości. 

Art. 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 
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844. 
ROZPORZADZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 24 października 1934 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolite;' z dnia 27 gru(b ia 1924 r. uzupełniające
go rozporządzenie z dnia 14 maja 1924 r. o przera
chowaniu zobowiązań prywatno-prawnych w stosun
IIu do wierzytelności z pożyczek, udzielonych przez 
b. rosj"jskie banki ziemskie oraz b. rosyjskie towa
rzystwa kredytowe miejskie, których zarządy . miały 
siedzibę prawną poza granicami Państwa Polskiego. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 15 marca 1934 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 221) posta
nawiam co następuje: 

Art. 1. Po ustępie drugim § 3 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 1025) dodaje się ustęp na-
stępujący: - . 

"Przy parcelacji nieruchomości ziemskich, ob
ciążonych wierzytelnościami b. Państwowego Ziem
skiego Banku Szlacheckiego wraz z Odrębnym jego 
Wydziałem, przerachowany na złote nieumorzony 
kapitał tych wierzytelności oraz należne raty amor
tyzacyjne wraz z dodatkiem administracyjnym i odset
kami za zwłokę mogą być . spłacane w całości lub w 
części także złotemi 4Yo % listami zastawnemi Pań
stwowego Banku Rolnego Serji I-ej, pochodzącemi 
z pożyczek, udzielonych nabywcom działek z parce
lacji tych nieruchomości. Listy te przyjmowane będą 
na poczet spłaty kapitału po 100 za 100, na poczet 
zaś rat, 'dodatku administracyjnego i odsetek za 
zwłokę, - po kursie, ustalonym przez Ministra Ska,.r-
·bu.". -

Art. 2. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art. 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 
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