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biorstwach i wogóle na' służbodawcach, wypłacają
~ych wszelkiego rodzaju wynagrodzenia, 

Potrącone kwoty należy wpłacić do kasy wła
ściwego urzędu skarbowego w terminie do dni 7 po 
upływie miesiąca kalendarzowego, w którym nastą
piła wypłata wynagrodzenia, z dołączeniem wykazu 
potrąceń, sporządzonego według przepisanego wzo
ru, lub też odpisu listy płacy, zawierającej dane, nie
zbędne do sprawdzenia prawidłowości dokonanych 
potrąceń. 

Art. 45. 

Osoby, które: 
a) otrzymują wynagrodzenie od różnych służ

bodawców, 
b) otrzymują od jednego służbodawcy dwa lub 

więcej wynagrodzeń perjodycznych, bądź też 
obok wynagrodzenia perjodycznego również 
wynagrodzenia jednorazowe, o ile łączna su
ma wynagrodzeń za dany rok kalendarzo
wy przekracza 4.800 zł, -

obowiązane są po upływie danego roku uiścić 
tytułem podatku dochodowego według Działu II usta
wy niniejszej różnicę, jaka przypada do zapłaty od 
łącznego rocznego wynagrodzenia według skali art. 
43, a łączną kwotą, potrąconą w trybie art. 44 tytu
łem podatku w ciągu ubiegłego roku. 

Kwotę, przypadającą z powyższego tytułu do 
zapłaty, osoby, wymienione w ustępie pierwszym pod 
al i b). powinny obliczyć i wpłacić do kasy właściwe
go urzędu skarbowego w dwóch ratach półrocznych, 
a to do 15 kwietnia i do 15 października każdego ro
ku. Przy uiszczeniu pierwszej raty półrocznej należy 
złożyć w kasie urzędu skarbowego obliczenie różni
cy, sporządzone na przepisanym formularzu. 

Podatek należy jednak wymierzać w ten spo
sób, aby z dochodu wyższego stopnia po potrąceniu 
podatku nie pozostało nigdy mniej, niż zostaje z naj
wyższego dochodu bezpośrednio niższego stopnia po 
potrąceniu podatku, na ten stopień przypadającego. 

Dział III. 
Art. 46. 

Upoważnia się izby skarbowe do zezwolenia 
związkom rewizyjnym, :wymienionym wart. 66 i 70 
ustawy z dnia 29 p,aździernika 1920 r. o spółdzielniach 
(Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 55, poz. 495), posiadają
cym na mocy art. 68 tejże ustawy prawa rewizji. na 

składanie zeznań o dochodzie. wyjaśnień i odwołań 
w imieniu spółdzielni, do tych związków należących. 
oraz na uiszczanie podatku dochodowego, przypada
jącego od spółdzielni związkowych. 

Art. 46-a. 

Minister Skarbu może obniżać skale podatku. 
ustalone wart. 23 i 43 ustawy niniejszej. 

Art. 47. 

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Mini
strowi Skarbu. 

Art. 48. 

Ust~wa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1925 r. na 
całym obszarze Rzeczypospolitej. 

7. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 9 grudnia 1935 r. 

O sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra 
Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r., wydanego w po
rozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rol
nych oraz Spraw Wewnętrznych, o terminie rozpo-

częcia prac komisyj klasyfikacyjnych. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 p. 4 dekretu Preży
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. 
o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospqlitej 
Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 423) prostuje się 
co następuje: 

W § 1 p. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 29 sierpnia 1935 r., wydanego w porozumieniu 
z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw 
Wewnętrznych, o terminie rozpoczęcia prac komisyj 
klasyfikacyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 422) po 
wyrazie "Kamionka Strumiłowa" dodaje się wyraz 
"Kopyczyńce", a skreśla się wyraz "Podhajce". 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawieclliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 80702 

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 terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się " zł 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdello kwar
tału, półrOcza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery poiedyńcze wykouywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić oależy do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Rel!;Jamacyj spóżnionych lub wniesionych niewłaściwie nie 
uwzględnia się . 

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy Z8 pośrednictwem P. K. O. n8 konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30-130. 
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gruntów , które mają ule'c wykupowi, 'a strony w wy
zUia'cz1onym im terminie nie p!'zedstawiąnie,zbędnych 
dowodów pomiarowych, wtaśc;iwa władza (rurt. 7) 
może z a'rządz.i ć przep rowadzenie pomiwrów z urzę
du. KOlS:zty pomia"rów pO:J:~oszą ohie strony po poł,o
wie. 

Art. 12. 

(l) Umowy o wyku p gruntów wIDny być za
wierane w fOirmie a'kłu nolar j,alnego lub ruktu pry
w atneg'o, sporządzoneg'o w ,obe'cn,ości dwóch nieza 
interesowalnych świ'adków ; podpi,sy s!r'on i świad
ków na akcie prywa tnym winny być uwierzytelnione 
przez notarjusza , urząd gminny, powj,atową wtadzę 
adm i!ni!strac jiogólnej lub przez sąd. Umowy te pod
legają zah '!iie>rdze:!lJiu prze!z właściwą władzę (alrt. 7) . 

(2) Umowę, zawcurtą z godnie z przepisami ust. 
(1), jedna ze s tron przedsliawia stcur,ośde celem za
tWi;'erdzenia. P.o zł'ożeniuumowy temu U:l1Zędowi, nie 
może być ona z woli stron I."ozwiąz:cuna. 

(3) Umowy, k tó,rych zatw,ie,rdz enia odmówi 
właściwa władza (wrt. 7). uważa sięZla pozhaWiłone 
skutków prawnych z mGcy s!amego prawa. 

Art. 13. 

Właściwa władz'a (rurt. 7) odmówi zatwierdze
nva umowy, k tór a: 

a j dotyczy stosunku, nie objętego ustawą niniej
szą, lub zawada została prQ:,e'zosoby nie
właściwe, 

b) powoduje s'za"chGwni'cę g'mnŁów, której mG
żna.by uni.knąć p rzez zast'osowa;ruie postano
wieńa.rt. 19. 

Art. 14. 

(1) Postępo'wanie p rzymusowe zac'zyna się 
z chwilą wniesienia po.dania d o właściwego starosty 
przez dz::'erżaw1cę lub właściciela gr untu. 

(2) Prawo składania podań wygasa z dniem 
1 kwie tnia 1936 r. 

Art. 15. 

(1) W toku postępowania przymusowego, 
a przed uprawomocnieniem się orzeczenia starosty 
lub w ydaniem orzeczenia przez wojewódzką komi
sj ę z iemską, strony mogą zawrzeć umowę dobrowol
ną co do wykupu dzierżawionych gruntów. W razie 
przedsl:a wienia staroście lub wojewódzkiej komisji 
ziemskie j t akiej urnowy, postępowanie przymusowe 
ulega zawieszeniu, a po zatwierdzeniu umowy uma
rza się . 

(2) Po,stępGwanie przymusowe, w.sz1częte :na 
wniosek właściciela dzierżawionego gruntu, umarza 
się. jeżeli dz i erżawca złoży oświadczenie, że zrzeka 
s ię uprcuwnieni,a do wY'kupu grun tów. ZrzeC'ze,rui,e 
się wykupu nie ogranicza uprawnień dzierżawcy, wy
nikających z przepisów o ochronie drobnych dzier
żawców rolnych. 

Art. 16. 

(1) Ustalona w trybie postępowania przymu
sowego cena wykupu dzierżawionego gruntu winna 
być złożona do depozytu sądu dla wypłacenia komu 
z prawa należy. stosownie do przepisów ustawy po
stępowania cywilnego o podziale funduszów, osią-

gnięłych ze sprzedaży przymusowej majątku nieru
chomego. 

(2) Przepisy ust. (1) nie będą stosowane, o ile 
dotychczasowy właściciel gruntu, podlegającego wy
kupowi, przedstawi z g'odę Wiszystk,ich wi,ef'zydeIi 
hipotecznych na wypłacenie mu ceny wykupu, a tak
że w przypadku, gdy na nieruchomości, do k Łórej na
leży grunt nabyty, niema żadnych obciążeń hipote
cznych. 

(3) Z chwilą złożenia do depozytu lub wypłaty 
w myśl ust. (2) ca łkowitej ceny wykupu, lub pierw
szej jej raty {ust. (2) art. 17}, wszelkie dotyc hczasowe 
obciążenia hipoteczne i rzeczowe przechodzą na ce
nę wykupu, zaś grunt wykupiony jest wolny od do
tychczasowych obciążeń hipo tecznych i rzeczo
wych. Przepis ten nie dotyczy służebności, których 
pozostawienie właściwe władze (art. 7) uznają za 
konieczne ze względów gospodarczych. 

(4) Przepisy artykułu niniejszego nie mają za
stosowania: 

a) jeżeli uprawnionym do otrzymania ceny wy
kupu jest Skarb Państwa. \V tych przypad
kach Skarb Państwa przejmuje wszelkie 
ciężary i wierzytelności, zaś grunt wyku
piony wolny jest od dotychczasowych ob
ciążeń hipotecznych i rzeczowych; 

b) jeżeli chodzi o obciążenia na rzecz insty
tucyj kredytu długoterminowego. Instytucje 
kredytu długoterminowego obowiązane są 
na żądanie starosty złożyć w ciągu jednego 
mi,esi'ąca prol'ekt podóału i seg,re.g'a'cjli po
życzek, ciążących na nientchomości, obję
tej danem postępowaniem. Pożyczki te bę
dą rozsegregowane pomiędzy częścią, po
zostającą u właściciela, a poszczególnemi 
działkami, podlegającemi wykupowi na mo
cy ustawy nin ie jszej. Projekt segregacji pod
lega zatwierdzeniu łącznie z decyzją o wy
kupie. Jeżeli. projekt taki w c iągu miesiąca 
przez daną instytucję nie zostanie złożony, 
władze ziemskie sporządzą projekt podzia
łu i segregacji pożyczek, ciążących na nie
ruchomości, objętej postępowaniem zgodnie 
~e statutem danej instytucji. 

Art. 17. 

(l) Dzierżawcom, którzy nie mają możnosCl 
uiścić jednorazowo należnej ceny wykupu, bądź usta
lonej w anodz'e umowy, bądź też w t:rybie pos.tępo
wa;niia przymusowego, może być przyznarn.a pomo.c 
kredytowa z Funduszu Obrobowego rRef'o'rmy R'olnej. 

(2) Jeżeli kredyt; przewidziany w, ust. (1), nie 
zostanie przyznany, lub przyznany zostanie tylko 
w częś'ci, starosta może w przypadk,a,oh, zrusługują
cych na uwzględnienie, ustaloną w postępowaniu 
przymusowem cenę wykupu, lub resztę "tej ceny roz
łożyć na spłaty najwyżej lS-letnie w ratach półrocz
nych, przy odpowiedniem zabezpieczeniu hipotecz
nem na nabytych gruntach. . Do poszczególnych rat 
ma odpowiednie zastosowanie art. 16. Wraz z rała
mi półrocznemi pobierane będą odsetki od zakredy
towanej sumy w wysokości 3 % w stosunku rocznym. 
T ermin płatności pierwszej raty przypada po upły
wie 3 lat od daŁy wykonalności orzeczenia, ustalaią
cego cenę wykupu; w tym 3-1etoim okresie czasu na-
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bywca WInIen uiszczać corocznie zgóry odsetki od 
ceny wykupu w wysokości 3% w stosunku rocznym. 

Art. 18. 

(1) Wykonalne orzeczenie właściwej władzy 
(art. 7), zatwierdzające umowę stron lub kończące 
postępowanie przymusowe, łącznie z dowodem wy
płaty (zlożenia do depozytu) ceny wykupu, a w razie 
przyznania kredytu na zasadzie art. 17 - łącznie 
z zaświadczeniem władzy ziemskiej lub Państwowe
go Banku Rolnego o przyznaniu k,redytu lub o rOlz
łożeniu należności na raty stanowi tytuł własności 
do gruntu wykupionego. 

(2) Z wnioskiem o dokonanie czynności hipo
tecznych, wynikających z ustawy niniejszej, wystą
pić może każda ze stron lub właściwy starosta na 
koszt strony zainteresowanej. 

Art. 19. 

(1) Grunty dzierżawione, podlegające wy
kupowi, a tworzące enklawę lub położone w szacho
wnicy z innemi gruntami właściciela, ulegają zamia
nie na inne grunty tegoż właściciela, odpowiadające 
pod względem wartości rolniczej działkom dzierża
wionym. 

(2) Działki, na których wzniesione są trwałe 
budynki, mogą być zamienione na inne tylko za zgo
dą dzierżawcy. W tym wypadku przenoszącym za
budowania służy prawo do pomocy kredytowej na
równi z uczestnikami scalenia. Zgody dzierżawcy na 
zamianę działek nie wymaga się, o ile właściciel zo
bowiąże się do pokrycia kosztów przeniesienia bu
dynków W kwocie, ustalonej przez starostę. 

Art. 20. 

(1) Na wniosek pozwanego rozpatrywanie wy
toczonych W sądach sprawo eksmisję z gruntów 
dzierżaw;onych lub wykonywanie prawomocnych 
wyroków, zapadłych w tych sprawach, ulega wstrzy
maniu, jeżeli przyczyną wypowiedzenia ich nie były 
wypadki, przewidziane wart. 7, 8 i 8a ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 741) 
w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 22, poz. 195), a stronie pozwanej wyznaczony 
będzie termin co najmn~ej 2-mielsięc:zny dro .prz,edło
żenia zaświadczenia, przewidzianego w ust. (2). 
W razie przedłożenia tego zaświadczenia sprawy 
ulegają dalszemu wstrzymaniu aż do czasu ukończe
nia postępowania, przewidzianego w niniejszej usta
wie, poczem, w zależności od wyników tego postę-

powania, zawisłe w sądzie sprawy bądź zo'staną 
umorzone, bądź też nadany im będzie dalszy bieg. 

(2) Dla celu, określonego w ust. (1), starosta 
na wniosek dzierżawców wyda po rozpatrzeniu zło
żonych przez nich umów lub podań zaświadczenie, 
stwierdzające, iż zachodzą warunki, uprawniające 
petentów do ubiegania się o wykup dzierżawionych 
przez nich gruntów~ Decyzja co do wydania zaświad
czenia winna zapaść w terminie 7 -dniowym od dnia 
złożenia wniosku. 

Art. 21. 
(1) Za czynności nadzorcze władz ziemskich 

w s'Pf'arwaoeh, objętych ustawą nliniejs~ą, nJiJe będą po
bierane osobne opłaty. 

(2) Koszty, które w myśl ustawy niniejszej 
winny być pokryte przez strony (art. 10 i 11 i ust. (2) 
art. 18), będą ściągane w trybie postępowania przy
musowego w administracji. 

Art. 22. 
Opłaty w postępowaniu hipotecznem oraz 

stawki wynagrodzenia, ustalone w taksie dla pisarzy 
hipotecznych, za czynności, wynikające 2: ustawy ni
niejszej, ulegają obniżeniu o 50%. 

Art. 23. 
Wszelkie akty, przenoszące prawo własności 

w wyniku zastosowania ustawy niniejszej, podlega
ją opłacie stemplowej na rzecz Skarbu Państwa 
ioplC3!cle 'samOlrzą:dowej w wyslOk'ośd 25 % takioehże 
opłat, stosowanych przy zwykłej aljenacji gruntów. 

~t. 24. 
Upoważnia się Ministra Skarbu do umorzenia 

zaległości podatkowych z gruntów, podlegających 
wykupowi na mocy niniejszej ustawy, a które to za
ległości mogły być na skutek zarządzeń Ministra 
Skarbu w czasie trwania ochrony drobnych dzier
żawców odraczane lub których pobór był wstrzy
many. 

Art. 25. 
Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Mini

strowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu 
·z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw 
Wewnętrznych. 

Art. 26. 

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospo
litej z wyjątkiem górnośląskiej części województwa 
śląskiego. 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości li' Drukarni Państwowej w Warszawie. 80268 

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 (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwar
tału, półrocza lub roku. 

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

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

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosi~ należy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30-130. 


