
1392 DziennHi Ustaw. Poz. 584 i 585. 

(2) Zastosowanie ,pn:episów dekretu niniejsze
go nie wyłącza przyznawania gminom ~Nieiskim dal
szych ulg w spłacie ich zobowiązań na podstawie 
przepisów części I rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o popra
wie gospodarki i finansów związków samorządowych 
(Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 846). 

Art. 2. (1) Umarza się należności Skarbu Pań-
6,twii od gmin wiejskich: 

a) z tytułu odstąpienia bądź wydzierżawienia 
podbudowę szkół powszechnych nienJchomości 
państwowych, z wyjątkiem nieruchomości będących 
w administra,cji przedsiębiorstw: "Polskie KoJcj~ 
Pall-stwowe" i "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", 

h) z tytułu IP'obranych od płatników w czasie 
do dnia 31 marca 193ą L, a nie wp'łaconych do Skar
bu Państwa podatków i opłat państwowych, o ile 
~leżności z tego tytułu nie zostały objęte rozra
chunkiem pomiędzy Skarbem Państwa a związkami 
'Samorządowymi, przeprowadzonym na dzień 31 mar~ 
ca 1933 r. 

(2) Spłatę należności Skarbu Państwa od gmin 
wiejskich z tytułu pobranych od płatników w okre
sie od dnia l kwietnia 1933 r. do dnia 31 marca 1935 r., 
a nie wpłaconych do Skarbu Państwa podatków i opłat 
pań·stwowych rozkłada się na raty na okres do 5 lat, 
licząc od dnia 1 kwietnia 1936 r., bez o<procentowa
nia. Ilość i terminy płatności rat okresU władza nad
zorcza g'miny z tym zastrzeżeniem, że ~pła ta nie mo
ie wynosić mniej niż 150 zł rocznie. Wpłaty dO'kona
ne p~ dniu 1 kwietnia 1936 r. zalicza się na poczet 
najhHższych 'rat. 

Art. 3. Umarza się na.leino~ci Koqn: ćlalnego 
Funalls?:u Pożyczlwwo _. Za'pomogowego od gmin 
wiej'skich oraz na-!eżności gmin wicjskkh od tego 
fu.n'du.'szu. z tytqłu sald rozrachunku, przeprowadza
oegopomię,dzy Skarhę,m Państwa a związkami samo
rządowymi na dzieli 31 mar.:a 1933 r., prze~azanych 
Komunalnemu Funduszowi Pożyczkowo - Zapomogo
W'3.ffiU na podstawie art. 27 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. 
o poprawie gospodarki i finansów związ'ków samo
rządowych (Dz. U. R. P. Nr 94,poz. 846). 

Art. 4. (1) ,Umarza się należności instytucyj 
ubezpieczeń Sipołe.cznych od gmin wieiskich: . 

al z tytułu wszelkich należności na rzecz b. kas 
chqry~h: 

. bl z tytułu od!lete'k, przypadają.::ych od za!e
głych na dzień 31 marca 1936 r. składek i opłat ubez
pi~c~fmiowych· . _ . 

(2) Spłatę naIeżllo~;ci i~stytucyi ubezpIeczeń 
społecznych od gmin wiejskich z tytuiu zaległy.ch na 
4zi.etl 41 marca 193(, r. składek i opłat ubezlpiecze
iiiQ-wych ro~kłada się na raty n!! okres do 20 lat, li
cząc Qd dnią 1 kwietni!! 193Q r. przy oprocentowaniu 
't % rocznie. Ilość i terminy płatności rat określi 
władza nadzorcza gminy z tym zastrzeżeniem, że 
s'Qłata nie może wynosić mniej niż 150 zł rocznie. 
/Wpłaty dokol1ane po dniu 1 kwietnia 1936 r. zalicza 
'SięnapQczet narbliższych raL 

Art. 5. (1) Umarza się należności Powszechne
~o Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych od gmin wie;-

skich z tytułu pożycżek, udzielonych gminom do dnia 
31 marca 1936 r. na pokrywanie ogniotrwałym małe
riałem oraz na ogniotrwałą odbudowę po pożarze bu
dowli, stanowiących własność gminy. 

(2) Spłatę należności Powszechnego Zą.kładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Zakładu Ubezpie
czeńWzajemnych w Poznaniu od g.min wiej~J<ich 
z tytułu pobranych przez te gminy od upezpiec~o~ 
nych do dnia 31 marca 1936 r., a nie w.płaconycą. tyrp 
zakładom składek za przymusowe ubezpieczenie bu~ , 
dowli od o.l1nia oraz ubez;pieczeqie od ognia I1lcho
mości rolnych. rozkłada się na raty na okres do ~o lat, 
licząc od dnia 1 kwietn:ia 1936 r. przy oprocenŁowaqj'!i 
2 % rocznie. Ilość i terminy .płatności rat określi Vlła~ 
elza nadzorcza ~miny, z tym zastrzeżeniem, że spła
ta nie może wynosić mniej niż 150 zł rocznie. Wpła
ty dokonane po dniu 1 kwietnia 1936 r. zalicza się n._ . 
poczet najbliższych rat. 

Art. 6. 'Wykonanie dekretu niniejszego poru~ 
cza się Ministrom: Spraw Wewnętrznych, ' Skarbu 
i Opieki Społecznei, każdemu we właściwym mu za. 
kresie działania. . 

Ąrt. 7. Dekret niniejszy wchodzi w iycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent RzeczypoStpoJitej: l. 'Mo$cicki 
Prezes Rady Ministrów 

i Minister Spraw Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 

Minister Skarhu: E. Kwiatkowski 
Minister Opieki Społecznej: 

Marian Zyndram-f(o§ciałkol.Vski 

585. 
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 3 listopada ~ 936 r. 

O formie umów dotyczący~hpraw wydobywa. qu~ 
neralów żywicznych. · . .. 

Na podstawie art. 55 ust. (1) U$tawv kQ'łstytu
cyjnej i art. 1 pkt al ustawy z dnia 2 lipcą 19~ r· .~ 
upoważnieniu Prezydenta Rzecz),;posf.0l~t ci 49 wy· 
dawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 5 ., poz. 363) PQ'" 
stanawiam co następuje: ' 

Art. 1. Wart. 129 prawa o noiarią.cię (Oz. p. 
R. P. z 1933 r. Nr 84, poz. 609) wprowadza się prze
pis następujący: 

,,§ 4. Przepisu art. 82 nie stosuje się do umów 
o przejście, ograniczenie ląb obciążęnie prą.wa wy4(): 
bywania minerałów żywicznych.". . 

Art. 2. Wykonanie dek:-etu niniejszego porucz~ 
się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 3. Dekret ninierszy w~hodzi w tycie 7: 
dniem ogłoszenia. .. . . 

Pr~zydent Rzeczypospolitej: l~Mosdck' . 
Prezes Rady Ministrów: Sławo; Składkowski 
Ministęr Sprawiedili,rwości: W. Grąbowski 


