
Poz. 342 i 343 ---'------ Dziennik Ustaw Nr 41 Str. 7t~ 

342 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 27 maja 1938 r. 

O rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin 
wiejskich na obszarze województwa wileńskiego. 

Na podstawie art. 414 ust. 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 
1928 r. o prawie budowlanytp. i zabudowaniu 
osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) oraz art. 1 
i art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia21 maja 1932 r. w spra
wie znie~ienia urzędu Ministra Robot Publicz
nych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 479) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Przepisy dla gmin miejskich, zawarte 
wart. 172 - 263 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o pra
wie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 
R. P. Nr 23, poz. 202), zmienionego rozporzą
dzeniem Pr~zydenta Rzeczypospolitej z dnia 
3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663), 
art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. 

Nr 110, poz. 976) i ustawą z dnia 14 lipca 1936 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405), rozciąga się na 
następujące osiedla województwa wileńskiego, 
położone w obrębie gmin wiejskich: 

1. Brasław w gm. Brasław, pow. brasław-
skiego, . 

2. Zaborne w gm. Brasław, pow. brasław
skiego, 

3. Zanawiackie Gumna w gm. Brasław, 
pow. brasławskiego, . 

4. Postawy w gm. Postawy, pow. brasław-
skiego. . . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogło
szenia. 

Minister Spraw "SiIewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 3 czerwca 1938 r. 

O wynagrodzeniu notariuszów i pisarzy hipotecznych za niektóre czynności w związku z prze
niesieniem własności nieruchomości i z przebudową ustroju rolnego. 

Na podstawie art. 5 pkt 2 prawa o notaria
cie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 84, poz. 609) oraz 
art. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w przed
miocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecz
nych (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 451) w brzmieniu 
ustalonym art. 50 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. 
o unormowaniu właściwości władz i trybu po
stępowania w niektórych działach administra
cji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) 
zarządzam co następuje: 

§ 1~(1} Za sporządzenie aktu zbycia nie
ruchomości, do którego w myśl ustawy z dnia 
28 kwietnia 1938 r. o opłatach stemplowych 
i sądowych, związanych z przeniesieniem włas
ności nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr 32. 
poz. 276) stosuje się stawkę opłaty stemplowej 
w wysokości 1 % , wynagrodzenie notariusza wy
nosi.przy wartości: 
1. do 300 zł włącznie. . . . . .. i 

2. ponad 300 .zł do 600 zł włącznie. i 

3. " 600 zł do 1.000 zł włącznie; 
.4. " 1.000 zł do 1.500 zł wła.cznie .. 

10 zł 
12 zł 
14 zł 
19 zł 

5. !ponad 1.500 zł do 2.000 zł włącznie. 24 zł 
6. " 2.000 zł do 10.000 zł włącznie 

od pierwszych 2.000 zł. ~ ., • • 24 zł 
od reszty. •. . . • i ~ ... • 0,8% • 

(2) Przy wartościach ponad 10.000 zł nota-
riusz pobiera wynagrodzenie według ogólnych 
zasad. 

(3) Stawki wynagrodzenia, przewidziane w 
ust. (1) stosuje się, jeżeli przy sporządzeniu 
aktu przedstawiono zaświadczenie, wymienione 
wart. 1 ust. (3) tistawy z dnia 28 kwietnia 1938r. 
o opłatach stemplowych i sądowych, związa
nych z przeniesieniem własności nieruchomości. 

§ 2. (l) Za sporządzenie aktu zabezpie
czenia pożyczki; zaciągniętej celem spłacenia 
ceny kupna nieruchomości nabyte; od osoby, 
która złożyła zgłoszenie o nabycie gruntów 
z parcelacji na podstawie ustawy o wykonaniu 
reformy rolnej, oraz za sporządzenie umowy 
zabezpieczenia hipotecznego pożyczki przyzna
nej przez Państwowy Bank Rolny na spłaty ro
dzinne notariusz pobiera wynagrodzenie według 
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ogólnych przepisów z tą zmianą, że najniższe 
wynagrodzenie wynosi przy wartości: 

1. do 300 zł włącznie . . ~ 10 zł 
2 . ponad 300 zł do 600 zł włącznie. 12 zł 
3. 

" 
600 zł d'o 1.000 zł włącznie . 14 zł 

4. 
" 

1,000 zł do 1.500 zł włącznie. 19 zł 
5. 

" 
1.500 zł . . . . • 24 zł. 

• 
(2) Złożenie zgłoszenia o nabycie gruntów 

z parcelacji, uprawniające do korzystania z ulg 

wymienionych w ustępie poprzedzającym, po- ' 
winno być stwierdzone przez starostę. 

§ 3. Opłatę pisarzy hipotecznych od wnio
sku o przepisanie tytułu własności z aktów. 
określonych w § 1 obniża się do połowy, przy 
czym najniższa opłata wynosi ' 6 zł. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w . 
życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dlnia 31 maja 1938 r. 

w sprawie zmiany koncesji, nadanej Towarzystwu:Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A' • . 

. Na podstawie art. 6 i 15 usL 1 ustawy z dnia 
17 marca 1932 r. o koncesjach na koleje znacze
nia miejscowego i koleje miejskie (Dz. U. R. P. 
Nr 38, poz. 391) zarządzam co następuje: 

§ 1~ lWi zarz~dzeniu Mm~stra KomUJn.ikacji 
z dnia 6 lipca 1935 r. >(Dz. U. R. P. Nr 51, 
!poz. 338) w sprawie udzielenia koncesji, zawie
rającej zmiany i uJZIUIPe'łnienia ustawy (koncesji) 
Towarzystwa W·all"S'zaw,s.kich Kolei Do?azc1'o
W)'ICh S. A., zat'wierozonej dJnia 20 czer .... ·ca 
1911 r. (Nr 120 Dz. II Zbioru Prarw i Ro.z,porzą· 
d!zeń b. Rz:ądu RosY1skieg'o z 1911 r. art. 751), 
Zlmienionym przez zarządzenie Mln~stra Komu
nm(IJcji z dnia 14 czerwca 1937 r. ,(Dz. U. R. P. 
Nr 46, poz. 354) wprowadz;a się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 pun~t I b) otrzymuje brzmienie: 

"bl na wąskotoirowej kolei Warszawa Gro
chów-Karczew, w terminie do dnia 
1 października 1939 r. j" j 

2) w § 1 pUlIlkt I c) otr.zymuje brzmienie: 

"c) na WąSkjbltorowelj kolei Jahłonna-Wa'r
szawa Grochów, W terminie do dnia 
1 października 1939 r."j 

3) w § 1 w punkcie II b) us.tępy 2) i 3) oraz 
nas1tępne zdanie otrzyI11lUlją brzmienie: 

,,2) od daWllle1 rogatki Belwederskiej do st. 
Klarysew - do dnia 1 listopada 1939 ,r., 

. 3) od st. Klarysew do st. Jeziorna - do 
dnia 1 listopadą 1939 r .. 

· .W za1eżnoś'ci od pOIdanych wyżej terminóvv' 
roz'biórki pOlSzczegóInych części linii Wilanow
ski€j zaprzestanie rUiChu na n~ch nastąpi: lFl 

odciTIiku ,old diawn1ej ro.gatki Belwederskiej .prz.ez 
Klaryl'ew do 'st. Jezioma - w dniu 1 paździer
nika 1939 r."j 

4) w § 1 punkt IiI c) Oifrzymuje brzmienie: 

,,·c) odcinek wąskotorowej 'kolei ,WaI'szarwa 
Most - Kal"czelW od dawnej rogatki 
moskiewskiej dlo staoji Wal'ls'zawa Gro
chów, zilla1idJlliją:celj się przy zbiegu ulicy, 
Grochows;kiej zaleją W (lJszyngtqna. 

Rozhiórlm tego odcinka pOIwinna 
lI1aJstąpić dlo ,dnia 1 listop(IJdia 1939 'T." j 

5) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Termin, wymieniony w § 48 ustawy 
~k:oIlJoesji) TOIWarzystwa z 20 czerwca 1911 r., 
po 11iPływie :którego Rząd ma pralWo w kaiŻdym 
czasie rwykUipić Wlszystikie linie kole;OIWe i old
nogi Towar,zY's'twa - z wyjątkiem odlcinków, 
o których mowa w § 1 pkt VIII niniejszej kon
cesąi oraz 'OIcLc1nka od dawnej wgatki moskiew
skiej clo stacji Warszawa GI'ochów - i wejść 
w posiadanie ca,łe,go przedsiębiorstwa kolejo
wego wraz ze wszystkimi jego prawami i obo
wiązkami, otkreśla się na dzień 1 lip'ca 1955 r. 
Termin ten j,ednak upa.da a'U'tomM)'lCznie i nie 
będzie ,obowiązywał, jeżeli w prz)'ipad!ka:ch, 
przewidzianych w § 46 ustawy (koncesji) Towa
rzystwa z dnia 20 czel"wca 1911 r., Minister Ko
munikac.ji zastosuje rygOly, określone w wy
mienionym § 46.". 

§ 2. Zarzą;dzenie niniejsze wchodzi w-ży
cie z dniem ogło'szenia. 

Minister Komunikacji: Ulrych 


