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płowych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 200) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Wolne jest od opłaty stemplowej pis
mo, posiadające wszystkie cechy wekslu traso
wanego (art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o pra
wie wekslowem -- Dz. U. R. P. Nr. 100, poz. 926), 
jeżeli i'stnieją okoliczności na,stępujące: 1) we
ksel jest płatny na własne zlecenie wystawcy; 
2) trasatem jest bank państwowy lub przed-
siębiorstwo, trudniące się czynnościami bankowemi 
jako głównym przedmiotem, a zor1anizowane w for
mie s-półki akcyjnej ; 3) w tekście wekslu znaj,duje się 
na,stępująca informacja: "wekseI , sporządzony na 
pódstawie załączonego odpisu dokumentu przewozo
wego" (lub "załączonych ... odpisów dokumentów 
przewozowych" ; w miejscu wykropkowanem należy 
wymienić ilość odpisów), "stwierdzającego (stwier
dzających) wywóz ..... (ilość i rodzaj towaru) "z Pol
ski do .. ... (kraj przeznaczenia); 4) do wekslu są za
łączone wszystkie odpisy, wymienione w informacji, 
o której mowa pod 3), zaświadczone przez trasata; 
5) wekselzosŁał przez trasata -zapisany do "rejestru 
weksli wolnych od opłaty stemplowej" i zaopatrzony 
w adnotację "Wolny od opłaty stemplowej: Dz. U. 
R. P., poz. 487 z 1935 r., poz. rej. z ... r."; ta adnotacja 
ma być zaopatrzona w pieczęć trasata i podpisana 
przez funkcjonarjus-za, prowadzące'go rejestr. 

Rejestr, o któ.rym mowa wyżej pod 4), zawiera 
kolumny celem uwidocznienia: pozycji rejestru, P'O
zycji księgi we'kslowej, daty wystawienia wekslu, 
imienia i nazwiska - bądź firmy lub na'zwy -- wy
stawcy, sumy wekslowej, daty przyjęcia, kwoty oraz 
da'ty uiszczenia opłaty stemplowej, należnei w myśl 
§ 3 niniejszego rozporządzenia. Zapisanie do rejestru 
ma nastąpić przed przyjęciem wekslu, le,c:z najpóźniej 
w ciągu tygodnia po 'Otrzymaniu wekslu przez tra
sata. 

§ 2. Umiesz'czenie indosu nie uchyla uwolnie
nia, jeżeli nastąpao po umieszczeniu adnotacji, wy
mienionej w punkcie 5 § 1. 

§ 3. Je'żeli przyjęcie wekslu, wymienionego 
w § l, nie nastąpiło w ciągu miesiąca od daty wysŁa
wienia, uwolnienie od opłaty stemplowei ustaje i ma 
być uiszcz-ona kwota, należna w myśl art. 122 ustawy 
z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. 
R. P. z 1935 r. Nr. 64, poz. 404). W tym celu trasat 
powinien w ciągu 3 dni po upływie wymienionego 
okresu miesięcznego uwidocznić w rejestrze (§ 1) 
kwotę opłaty -S'templowej j wciągu 10 dni po upły
wie każdego miesiąca, w którym nastąpiło wpisanie 
kwot opłat stemplowych, należy wnieść do kasy 
urzędu skarbowego ich sumę wraz z dodatkiem 
10 % -wym i datę uiszczenia podać w rejestrze. Ma 
zastosowanie ustęp ostatni § 46 rozporządzenia Mi
nistra Skarbu z dnia 10 październi:ka 1932 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 99, poz. 842). • 

Ustęp poprzedni ma zastosowanie również 
w razie otrzymania przez trasata wiadomo,ści, że to
war, którego dotyczy do'kument przewozowy (§ l, 
punkt 3), nie zostanie wywieziony z Polski. Trasat 

------------ ------------------
powinien w ciągu 3 dni po otrzymaniu tej wia,domo.
ści uwidocznić w rej-estrze kwotę opłaty stemp'lowe). 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia i ma zasŁosowanie do weksli, 
wystawionych począwszy od tego dnia. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

488. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH 

z dnia 17 października 1935 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ko
misjach klasyfikacyjno - szacunkowych, przewidzia

nych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. 

Na podstawie art. 28 us't. (3) ustawy z dnia 28 
grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. 
R. P. z 1926 r . Nr. l, poz. 1) zarządza się co nar 
stępuje: 

§ 1. Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, prze
widziane wart. 28 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. 
Nr. l, poz. 1) i w § 2 rozporządzenia Rady Mini,strów 
z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie ciał koleg-jalnych, 
współdziałających w wykonaniu zadań administracji 
reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 785), po~ 
wołuje wojewoda. W miarę potrzeby można utworzyć 
dwi-e lub więcej komisyj przy jednym urzędzie woje~ 
wódzkim. 

§ 2. Członków 'komisji wyznacza się aż do od
wołania. 

§ 3. Przepisy art. 63 ust. (1) rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz adminis,tracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), dotyczące skła~ 
dania przysięgi przez czlonków woiewód~kich orga
nów kolegjalnych, stosuje się odpowiednio do człon
ków komisyj klasyfikacyjno - szacunkowych, kt6r'zy 
powołani .zostali z pośród kandydatów, przedstawio~ 
nych przez izby rolnicze. 

§ 4. Przepisy art. 7 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.o postę
powaniu administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 
341), dotyc,zące wyłączania urzędników adm1nistra
cyjnych, sto,suje się odpowiednio do czł'Onków ko
misyj klasyfikacyjno - szacunkowych. Zamia's-t wy
łączonego członka komisji wojewoda powołuje d,o 
oszacowania danej nieruchomości innego czt.on-ka 
w tym samym trybie, w jakim powołany został czło
nek wyłączony. 

§ 5. Do ważnoś'ci uchwał i czynności k'Omisji 
konieczna jestobecno'ść wszystkich członków tej ko-
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misji. Uchwały zapadają większością głosów. Czło
nek, który przy głosowaniu nie zg'odził się z wię
kszością, może żądać umieszczenia w protokóle je-go 
(ldrębnej opinji. 

§ 6. Terminy posiedzeń i innych czynności ko
misji wyznacza przewodniczący. O terminie zjazdu 
na grunt należy zawiadomić właściciela nierucho
mości lub dzierżawcę (§ 8, ust. (1), pkt. 3). Zawiado
mienia te należy wysyłać co najmniej na 14 dni przed 
terminem zjazdu na grunt. 

§ 7. Protokół posiedzeń i innych czynności 
komisji podpisują wszyscy ,członkowie komisji. 

§ 8. (1) Do komisji należy wydawanie opinji 
w sprawach: 

1) klasyfikacji i szacunku wykupywanych grun
tów (art. 27 ust. (1) ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej); 

2) określania wartości niezamortyzowanej czę
ści nakładów meljoracyjnych (art. 27 ust. (4) ustawy 
z dnia 2,8 grudnia 1925 r. Q wykonaniu reformy rol
nejJ; 

3) ustalenia kosztów tipraw i zasiewów oraz 
odszkodowania w myśl art. 5 ust. (2) i art. b rozpo
rządzenia Pre'zydenta Rzeczypospolitej ,z dnia 19 
listopada 1927 r.o likwidacji umów dzierżawnych. 
dotyczą,cych gruntów parcelo-wanych (Dz. U. R. P. 
Nr. 106, poz . 909). 

(2) Opracowując opinje w sprawach, wymienio
nych w ust. (1), komisje stosują odpowiednio prze,pi
sy art. 27 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykona
niu reformy ro.}nej oraz przepisy rozpor,ządzeń, wy
danych na podstawie art. 27 ust. (3) i (4) tej uS1tawy. 

§ 9. (1) Czynności klasyfikacyjnych dokony
wuje komisja w obecności delegowanego pr:zez urząd 
wojewódzki mierniczego. Sporządzony przez mierni
-czego plan klasyfikacyjny podpisują, prócz mierni
czego, członkowie komisji. 

(2) Czynności klasyfikacyjnych można dokony
wać tylko w o'kre-sie od 1 marca do 15 listopada, 
jeżeli ziemia w tym czasie nie jest zmar-znięta, albo 
pokryta śniegiem lub wodą. 

§ 10. (1) Rzecz,oznawców powołuje komisja: 
l)z urzędu, jeżeli szacowaniu podlegają lasy, 

budynki lub nakłady meljoracyjne, w innych zaś 
przypadkach, jeżeli komisja uzna udział r'zeczoznaw
ców za nie'zbędny; 

2) na wniosek właściciela nieruchomości lub 
dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3). 

(2) Przed rozpoczęciem czynności komisji urząd 
wojewódzki wyznacza właścicielowi , nieruchomości 
lub ' dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3) co' najmniej 
10-dniowy termin do złożenia wni'osku o- powołanie 
rzeczoznawcy, z tym skutkiem, że w razie złożenia 
wniosku po tym terminie uwzględnienie wniosku bę
dzie zależało od uznania komisji. 

§ 11. Rzeczoznawców wyznacza pr,zewodni
czący komisji. W przypadku powołania rzeczoznaw
cy na wniosek właściciela lub dzierżawcy(§ 8 ust. 
(1), pkt. 3) pr-zewodniczący komisji zwraca się do, pre
zesa właściwej izby rolniczej, który wskazuje rzeczo
znawcę. Rzeczoznawcę , powoływanego z urzędu do 
szac,owania lasów, ws'kazuje właściwa dyrekcja la
sów pań'stwowych. 

§ 12. (1) Członkowie komisji i rzecZOiznawcy, 
będący urzędnikami państwowymi, otrzymują diety 
i koszty podróży według norm, obowiązujących przy 
podróżach służbowych. 

(2) Diety i koszty podróży dla członków komi
sji, powołanych z pośród kandydatów, przedstawio
nych przez iZ'by rolnicze, oblicza się według norm, 
obowiązujących dla funkcjonarjuszów państwowych 
w wysokości odpowiadającej stanowisku referenda
rza. 

(3) Wynagrodzenie rzeczoznawców, nie będą
cych urzędnikami państwowymi, określa wojewoda 
na wniosek przewodniczącego komisji. W przypadku 
powołania rzeczoznawcy na żądanie właściciela nie
ruchomości lub dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3) 
kos.zty te ponosi właściciel lub dzierżawca. 

§ 13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ,ogłoszenia. Równo·cześnie tracą moc obo
wiązującą: rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
z dnia 27 czerwca 1927 r., wydane w poro'zumieniu 
z Ministrem Skarbu o postępowaniu przy ustalaniu 
wniosków co do wysokości wynagrodzenia za. przy
musowo wykupywane majątki ' (Dz. U. R. P. Nr. 70, 
poz. 616), zmienione rozporządzeniem 'z dnia 4 ma'ja 
1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 377), oraz rozporzą
dzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 paździer
nika 1927 r., wydane w porozumieniu z Minis,trem 
Skarbu o sposobie zaprzysięgania czlonków komisji 
klasyfikacyjno - szacunkowych (Dz. U. R. lP. Nr. 90, 
poz. 810). 

Minister Rolnictwa i ReformRolnych: J. Poniatowski 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 78963 

Cena 40 gr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy I instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorjalne~o opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowello. Prenumeratę wpłacać należy z~óry przed początkiem każde~o kwar-
tału, półrocza lub roku. . 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykon,wa się jedynie po wpłaceniu należności; 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłocznie po otrzymaniu następnello kolejne~o numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie 
uwzlllędnla się. 

Wszelki. wpłaty na Oz. U. R. P. wnosić należy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe' Adm. Dz. Uslaw ·~130. 


