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Dziennik Ustaw Nr 14
b)

jeżeli zakład , względnie nakładca

.(wydawca)
ma siedzibę na poz.ostałym .obszarze Rzeczyp.osp.olitej . dO' kurat.orium teg.o .okręgu
szk.olneg.o, w którym' zakład względnie nakładca ma swą §iedzibę" .

(2) Przepisy
uchyla się.

.objęt e

P.oz. 77

j

78

BibliQteki Nar.od.owej w Warszawie (art. 3 ust. 2
. ustawy z 18 marca 1932 r . Dz. U . R. P . Nr 33,
p.oz. 347) należy d.ostarczać w jednym egzemplarzudo. BibliQteki im. H. Łopacińskieg.o f w Lublinie.
§ 2. R.ozp.orządzenie niniejsze wch.odzi w ży cie
z dniem .ogłoszenia .

art. 2, 3, 4, 5 ust. 1 i art. 8

(3) P.o art. 5 zamieszcza się art. 5a treści nastę 
pującej : ;,Na czas aż d.o wydania inneg.o zarzą
dzenia Kier.ownika Res.ortu· Oświaty, utw.ory mu zyczne bez tekstu sł.owneg.o i druki artystyczne dl a

Kier.ownik Res.ortu

0świa ty :

dr

Stanisław

SkTzes zewski

w /z Kier.ownik Res.ortu Administracji Publicznej ;

~gr Adam Ostrowski -
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ROZPORZĄDZENIE KIEROWNIKA RESORTU ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
WYDANE W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM RESORTU GOSPODARKI NARODOWEJ
.
IFINANSOW

z dnia 6 grudnia 1944 r .
O częśCiowej zmianie rozporządzenia Ministra Rohlictwa
o opłatach za scalenie gruntów i znoszeni~ służebności

i Reform Rolnych z d"ia.6 czerwca 1935 r. ,
oraz za odry sy dowodów pomiarowych.

Na podstaWIe art. 15 i 17 ustawy z dnia 9 marca
1932 r, Q Funduszu Obr.ot.owym Reformy R.olnej
(Dz. U. R. P. Nr 4Q, p.oz. 364 z 1934 r.) zarządza
się, c.o następuje:

a)

jeżeli

.obszar .objęty .odrysem 'nie przekracza
100 ha - .opłatę zasadniczą 100 zł., a nadt.o
p.o 25 zł. za każde r.ozp.oczęte 10 ha .obszaru
.objęteg.o .odrysem;

§ J. W r.ozp.orządzeniu Ministra Rolnictwa i Ref.orm R.olnych z 'dnia 6 czerwca liI35 r. Q .opłatach
za scalerlle gruntów i zn.oszenie słuŻeJ;m.ości .oraz
za .odrysy d.ow.odów p.omiar.owych (Dz. U. R. P .
Nr 43, p.oz. 290) wpr.owadza się zmiany nastę ·

b)

jeżeli

.obszar .objęty .odrysem przekracza
100 ha - .opłata zasadnicza wynosi 250 zł . ,
.opłaty tej d.olicza się sumę, .obliczoną
w st.osunku 10 zł. za każde całe lub rozp.oczęte 10 ha .obszaru p.onad 100 ha.

go

pujące:

(1) w § 1 cz. (1) pkt 1) p.o wyrazach "z p.omiarem stareg.o stanu p.osiadania" zamiast liczby
,,23 zł." wstawia się liczbę ,,50 zł. " , p.o wyrazach
"bez teg.o p.omiaru" zamiast liczby ,,17 zł. " wstawia się ,, 34 zł.,"
w cz. (2) pkt 1) p.o wyrazach "z p.omiarem stareg.o stanu p.osiadania" zamiast liczby ,,8 zł."
wstawia się liczbę ,,16 zł." , p.o wyrazach " bez
tegO' pomiatu" zamiast liczby ,,6 zł . " wstawia się
liczbę ,,12 zł."
(2) w § 10, pkt 1) p.o wyrazach ,,(Dz. U. R. P.'
Nr 10, p.oz...74)" zamiast liczby ,,12 zł" wstawia
się liczbę ,,24 zł."
(3) § 27 .otrzymuje brzmienie

następujące:

,,§ 27. (1) Z1i sp.orządz.one na żądanie .osób ' interes.owanych .odrysy lub części.owe wyciągi z planów i; szkiców p.omiar.owych, związa~ych z przebud.ową ustr.oju r.olnego, p.obiera się na~ępuj ące
.opłaty :

(2) Opłaty powyższe .obejmują sp.orządzenie na
kalce papier.owej lub płócien?ej względnie papi~
rze rysunk.owym, niep.odklej.onym płótnem , jedneg.o .odrysu plimu lub szkicu wraz z odpisem rejestru p.omiaroweg.o."
. (4) § 28 .otrzymuje· brzmienie następujące: ,,§ 28.
Za .odrysy. granic lub ciągów p.olig.on.owych, sp.orządz.onych na "kalce papier.owej lub płócienńej
względnie na niep.odklej.onym płótnem papierze
rysunk.owym, .opłata zasadnicza wyn.osi50 zł.,
a nadt.o p.o 2 zł . za każdy decymetr kwadrat.owy
zużytej na ten cel kalki lub papieru ·rysqnk.oweg.o".
§ 2. R.ozp.orządzenie niniejszewch.odzi w
z dniem .ogł.oszenia , .

życie

Kier.ownik Re;g.ortu Gpsp.odarki
Nar.od.owej i Finansów: Jan Stefan Haneman
w/z Kier.ownik Res.ortu R.olnictwa
i Ref.orm R.olnych mgr Edward Bertold

