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§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodZii w życie 
z dniem ogłos·zenia. Równocześnie tracą moc obo
wiązującą wszystkie przepisy w sprawach unormo
wanych rozporządzeniem niniej'sz'em. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniatowski 

309. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRÓW: ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 
ORAZ SPRA WIEDLlWOśCI 

z dnia 11 maja 1936 r. 

o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonywania 
ustawy o scalaniu gruntów. l 

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. 
Nr. 92, pOlZ. 833) zarządza się 'co następuj:e: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów: Reform 
Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. 
w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów 
(Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 763) skreśla się § 49. 

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

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniatowski 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

310. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dn~a 9 maja 1936 r. 

. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re

.form Rolnych o emisji II-ej serji 3 % ,państwowej renty 
ziemskiej. 

Na ,podstawie części 3 rurt. 34 usta,wy z dnia 
28 grudn~a 1925 r. o wykona.niu reformy 1'Olnej (Dz. 
U. R. P. z 19126 r. Nr. l. poz. 1) ~arządzam co na
stępuje: 

§ 1. Na cele przewkI'ziane w ustawie z dnia 
28 ~dnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. 
U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) oraz wart. 1 ustawy 
z dnia 28 marca 1933 r. o 'wynagrodzeniu za nieru
chomości ziemskie, przejęte na własność Państwa 
z mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęoiu 
na własno'ść Państwa ziemi w nielktórych powiatach 
Rze'cz)11po'społitej (nz .. U. R. P. Nr. 312, poz. 277) 
1 wart. 99 rozporządz.enia PrezY1denŁil Rzeczypospo
litej z d1ni'a 24 października 1934 r. o konwers.ji ,i upo
Itząd!kowaniu dtu,gów roln icz;ych (Dz. U. R. P. z 1936 r. 
Nr. 5, po'z. 59) W)11pusz,cza się z dniem 1 czerwca 
1936 r. II serję 3% państlWolWej renty ziemskiej w zło
tych w złocie na sumę 75.000.000 złotych w z,łocie. 

§ 2. OhligaClje II-ei serji 3% państwowej renty 
zi,emskiej <>ipiewać ibędą na okaziCli·ela i będą wypu-

szczone w odcinkach po WO, 500, 1.000 i 5.000 zło
tych w zł'ocie. Każda oblig'aeia zaopatrzona będ'zie 
w 30 pókocz,nych Ikuponów oraz w talon. Ku;pony 
płatne będą półrocznie zdołu w dniach l czerwca 
i 1 grudnia każde'go roku. Pierwszy kupon płatny hę· 
dz.ie w dniu 1 grudnia. 1936 r. 

§ 3. Oblirgacie II-ej ser.j,i 3 % pańslwo-wej renty 
ziemskiej :będą zaopatrzone w podpisy Ministra Skar
bu, Ministra ROII'nictwa i Reform Rolnych o'ra'z w ,pie
częć Ministerstwa Roln.ictwa ,i RefoIim Rolny~h. Ku
pony oraz talony zaopatrzone będą w podpis Mini· 
stra Skarlbu. 

§ 4. Umorzenie OibHga'cy; II-ei serii 3% pań· 
siwowej renty ziemskiej nastąpi nie później niż 
w dniu 1 grudnia 1995 r. Umorzenie odbywać się bę
dzie cQa'ocznie drogą los'owań lub skupu z. wolnej 
ręki, pocZCjJwszy od dnia 1 grudnia 1936 r., według 
załączone.go planu umorzen~·a. W razie ieśliby dbli
ga,cie skupionece:lem ich umorzenia nie dosi,ęgły wy
s'okośai ra'ty, przypad,<lijącei do umorzenia w danym 
terminie, brakuą'ąca reszta będzie umo'rz,ona w dro
dze losowania. Mogą być równieiŻ UI1D.al'zane obligacje 
poza planem umo·rz!eni'a z zal,iczeniem na IPoczet wy
konania planu lat następny~h. Numery i wartość no
minalnaOlbligacyj umorzonych oraz dzień kh umo
rzenia <będą ogłaszane kaJŻJdorazowo w "Monitorze 
Polskim". 

§ 5. K1liPony, których termin płatności zapadł, 
oraz wylosowane obligacqe U-ei serji 3% pań1stJWowej 
renty Zliemskiei płatne są w kasach urzędów skarbo
wych, w Pań'stwolWym Banku Rolnym, w Banku Go
,spodarstwa Krajowe'go, w Pocztowej Kasie Osz.częd
ności i w ich oddziałach. Przy wypłacie ka'pitału wy
losowanych obligacyj wartość brakujących kuponów, 
których termin p'łatności prz)"Pa·da po dacie wyloso
wania, będzie potrącona od kapita'łu. 

§ 6. Spłata kapitału oraz wYlpłata 'ordsetelk ob
li'ga<cyj II-ei serji 3% pańs'twoweq renty zi1ems,kiei na
stąpi w złotych wedługróWlIlowa:rŁoś·ci 900/533'2 gra
ma czystego złota z.a jedne,go złotego w złocie z'god
nie z przepisem art. 16 ust. 1 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 5 listolP,oda 1927 r. 
w sprawie z:miany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. 
Nr. 97, poz. 855) i art. 36 ust. (2) roz'Porządzenia 
Prezydenta Rzecz)11pospoLitei z dnia 12 'cze'rw~a 
1934 'r. o wierzytdnościach w walutach zagranic:z
nych (Dz. U.R. P. Nr. 59, poz. 5(9). 

§ 7. (1) Z dniem wylosowania oibH~a,c)'lj II-ej 
serji 3% państwowej renty ziemskiej ustaje ,i<ch opro
centowanie. 

(2) Obligacje II-ej se11ii 3 % państwowej renty 
ziemsk,iei mOigą być przedstawione do 'sp·łaty w ciągu 
lat 30 od dnia ich '\vylosowania, kUJponv 'zaś w ciągu 
rIat 5 od dnia i.ch płatności . Oblirgaoje II-ej serji 3% 
pań,stwo-wei renty ziemslkiej i kupony, nieprzedsta
wione do- spłaty w powyższych t.e·rminach, ulegają 
przedawnieniu. 

§ 8. Rozlpor.ząd.zenie n~niei:sz,e wchodzi w życie 
z dniem og'łoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 


