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49. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRó~ 

z dnia 13 lutego 1935 r. 

o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1936. 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 28 grudnia 
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
z 1926 r. Nr. l, poz. 1), art. 1 rozporządzenia Pre
zyden ta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. 
o terminach ogłaszania i wykonania planów parce
lacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, pod
legających wykupowi na cele reformy rolnej (Dz. U. 
R. P. Nr. 114, poz. 973) oraz art. 2 ustawy z dnia 
25 lutego 1932 r. w sprawie wykonywania planów 
parcelacyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 216) w 
brzmieniu ustawy z dnia 5 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 24, poz. 178) zarządza się co następuje: 

§ 1. Plan parcelacyjny na rok 1936 obejmuje 
następujące obszary w poszczególnych wojewódz
twach: 

1) Grunty państwowe i Państwowego Banku 
Rolnego: 

750 ha w województwie 
260 tt tt tt 

500 tt tt Ił 

2900 tt tt " 820 tt tt " 380 tt tt Ił 

150 tt tt tt 

1560 tt tt tt 

4100 tt tt tt 

88 tt tt tt 

22 tt tt " 6950 tt " 

1520 tt tt tt 

2) Grunty prywatne: 
7000 ha w województwie 
4000 

" tt " 3500 
" " 5000 
" " 2000 
" tt 

6000 
" " 4500 
" " 5000 
" " 6000 
" " 7000 tt " 3000 tt " tt 

8000 ." " -II 

warszawskiem, 
łódzkiem, 
kieleckiem, 
lubelskiem, 
białostockiem, 
wileńskiem, 
nowogródzkiem, 
poleskiem, 
wołvńskiem, 
lwowskiem, 
krakowskiem, 
poznańskiem, 
pomorskiem. 

warszawskiem, 
łódzkiem, 
kieleckiem, 
lubelskiem, 
białostockiem, 
wileńskiem, 
nowogródzkiem, 
poleskiem, 
wołyńskiem, 
tarnopolskiem, 
stanisławowskiem, 
lwowskiem, 

1000 ha w województwie krakowskiem, 
10000 tt tt tt poznańskiem, 
8000 tt tt tt pomorskiem. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego po
rucza się Ministrowi R9lnictwa i Reform Rolnych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

50. 

J. Poniatowski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 5 lutego 1935 r. 

w przedmiocie przesunięcia terminu do składania ze
znań dla wymian podatku dochodowego na rok 1935 
przez osoby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte), 
prowadzące księgi handlowe lub gospodarcze oraz 

terminu płatności przedpłaty. 

Na podstawie art. 150 § 1 i art. 103 § 4 Ordy
nacji, Podatkowej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 39, 

. poz. 346) zarządzam co następuje: 

§ 1. T ermin do składania zeznań dla wymiaru 
podatku dochodowego, wyznaczony wart. 75 lit. aj 
Ordynacji Podatkowej (Dz. U. R. P. z 1934 r. 
Nr. 39, poz. 346), dla osób fizycznych i spadków 
wakukcych, prowadzących księgi handlowe lub go~ 
spodarcze zgodnie z przepisami art. 87 Ordynacji Po
datkowej, przesuwa się w roku podatkowym 1935 do 
dnia 1 kwietnia 1935 r. 

§ 2. Termin płatności przedpłaty, przewidzianei. 
wp. 2 par. 82 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
19 września 1934 r. o wykonaniu Ordynacji Podatko
wej (Dz. U. R. P. Nr. 91,poz. 821) dla osób wymie
nionych w § 1, przesuwa się do dnia 1 kwietnia 
1935 i. 

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

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedl:wości. 74106 

Cena 25 gr 

. Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie 124 zł rocznie). Do prenumeraty za!!ranicznej dolicza się 4 zl 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwar
\alu, półrocza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery poiedyńcze wykonywa się iedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z powodu nieotrzvmania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych nie właściwie nie 
uwzględnia się, 

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


