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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

~ a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 278. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 24 października 1932 r. o wartości jednego 
grama czystego złota. 

Poz. 279. Zarządzenie Wojewody Pomor
skiego z dnia 27 października 1932 r. o ogranicze
niu p,rzemysłu okrężnego w Pelplinie. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 21 października 1932 r. o zmianie ustawy 
z dnia 10, czerwca 1921 r. w przedmiocie utworze
nia Państwowego Banku Rolnego. (Przedruk z Dz. 
U. R. P. z dnia 26 października 1932 r., Nr. 91, 
pOl. 768). 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 95 DZIENNIKA 
UST AW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 1932 R., ZAWIERA
JĄCY TREść NASTĘPUJACĄ: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 821 - Komunikacji z dnia 6 lipca 
'/932 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: 
Spraw Wewnętrznych. Spraw Wojskowych. Prze, 
myslu i Handlu, Sprawiedliwości. Poczt i Telegra
łów oraz Skarbu. a co do § 5 w porozumieniu z 
Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie wy
konania ustawy o zarobkowym przewozie osób 
i towarów pojazdami mechanicznemi. 

Poz. 822 - Komunikacji z dnia 25 paździer
nika 1932 r., wydane w porozumieniu z Ministrami>: 
Sprawiedliwości, Przemysiu i Handlu oraz Rolni
ctwa i Reform Rolnych o wprowadzeniu wyłącz
ności waluty polskiej woplatach kolejowych na 
obszarze w. m. Gdańska. 

Poz. 823 - Spraw Wewnętrznych z dnia 3 
września 1932 r., wydane w porozumieniu z Mini
strami: Opieki Spoleczne;, Przemysłu i Handlu. 
Rolnictwa i Reform Rolnych. Skarbu oraz Wy
znań Religi jnych i Oświecenia Publicznego w 
sprawie or[J.anizacji administracji na obszarze pOe , 
wialu miejskiego w Gdyni. 

o Poz. 824 - Skarbu. Przemysłu i Handlu oraz 
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 paździer
nika 1932 r. o dalsze m przedłużeniu terminu waż
ności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w 
sprawie zwrotu cel przy wywozie bekonów i szy
neh. 
, Poz. 825 - Sprawiedliwości z dnia 25 paź
dziernika 1932 r. o aplikaniach i asesorach sądo
wych. 
. Poz. 826 - Sprawiedliwości z dnia 25 paź
dziernika 1932 r. o rozmieszczeniu sqdów grodz
kich lU powiede warszawskim. 
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DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia '\X!ładz Naczelnych. 
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278. 

o B W I E S Z C Z E N l E. 

Ministra Skarbu 

z dnia 24 października 1932 r. 

O wartości jednego grama czystego złota. 

. Na podstawie art. 16 rozporządzenia Prezy
den(a Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
." sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. 

P. Nr. 97, poz. 855), oraz rozporządzenia Mini
stra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie 
ustalenia trybu ogłaszania wartości złota (Dz. 
U. R. P. Nr. 109, poz. 932) - usŁalam na miesiąc 
listopad 1932 r. wartość jednego grama czystego 
złota na pięć złotych 92,44 grosza. 

Minister Skarbu: 
(-) Wł. Zawadzki. 
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279. 

ZARZĄDZENIE 

Wojewody Pomorskiego 

z dnia 27 października 1932 r. 

o ograniczeniu przenlysłu okrężnego w Pelplinie. 

Na podstawie art. art. 55 ustęp 1 i 132 roz·po
rządzenia Prezyd'enta- Rzeczypospolitej z dnia 
7 czerwca 1927 r. o praw.ie przemy.słowem (Dz. {}. 
Rz. P. Nr. 53, poz. 468) i zgodnie z wnioskiem ra
dy miejskiej "IN' Pelplinie zarządzc:m, co następuje: 

§ 1. 

Na prowadzenie w Pelplinie, powiat t~zewski, 
przemysłu okrężnego, wymienionego wart. 45 p. 1 
i 3 rozporządzenia Prezyd€nta RiI!eczypospolitej 
z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem, 
t. j. na sprzedaż towarów oraz wykonywanie 
drobnych świadczeń natury przemysłowej sposo
bem okrężnym, na podstawie licencyj, wydanych 
przez inne władze, musi być uzyskane osobne ze
zwolenie (wiza) miejscowej wład'zy przemysłowej 
I instancji, t. j, Starosty Powiatowego w Tczewie. 

§ 2. 

Winni naruszenia IPrzeplsow § 1 niniejsze~o 
zarządzenia - będą 'karani na podstawie art. 126 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem. 

§ 3. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w ;i, y ci e z dniem 
15 listopada 1932 r. 

Wojewoda: 

(-) Kirliklis. 
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ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 21 października 1932 r, 

o zmianie ustawy z dnia W czerwca 1921 r. 
w przedmiocie utworzenia Państwowego 

Banku Rolnego. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji oraz 
art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upo
ważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wyda
wania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz, U. R. P, 
Nr. 22, poz. 165) postanawiam, co następuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 czerwca 1921 r. 
w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku 
Rolnego (Dz. U. R. P. z r. 1931 Nr. 75, poz. 609) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmie
nie następujące: 

"Statut Banku, który rozwija przepisy niniej
szej ustawy i określa szczegółowo działalność Ban
ku, wydaje i zmienia Minister Skarbu w porozu
mieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych."; 

2) w ,art. 2 zdanie pierwsze otrzymuje nastę
pujące brzmienie: 

"Państwowy Bank Rolny . jest osobą prawną 
i podlega Ministrowi Skal"ibu."j 

w tymże art. 2 dodaje się ustęp końcowy o na
stępującem brzmieniu: 

"Bank może otwierać i zwijać oddziały l 
przedstawicielstwa w kraju i zagranicą."; 

3) art. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Zadaniem Państwowego Banku Rolnego jest: 

popieranie i prowadzenie parcelacji, osadnictwa 
i regulacyj rolnych, popieranie rozwoju rolnictwa 
i współdziałanie w organizacji kredytu rolniczego 
tudzież administrowanie funduszami, przeznaczo
ncmi na powyższe cele, na zasada·ch ustalonych 
przez władze, powołane do dysponowania temi 
funduszami. 

Bankowi może być powierzona w drod'ze roz
porządzenia Rady Ministrów likwidacja spraw 
instytucyj państwowych, bądż przez Państwo gwa
rantowanych, które udzielały kredytu na cele 
agrarne. 

Nie przesądza to jednak przeznaczenia mająt-
ku, uzyskanego z likwidacji tych instytucyj."; . , 

4) art. 4 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Kapitał zakładowy Państwowego Banku Rol

nego, powstały z bezprocentowych niewycofal
nych dotacyj Skarbu Państwa, wynosi 130 miljo
nów złotych. Kapitał zakładowy Banku mo'że być 
powi-ększony na mocy uchwały Rady Ministrów."; 

5) art. 5 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Fundusze własne Państwowe,go Banku Rol

nego stanowią: 
al kapitał zakładowy przewidziany wart. 4, 
b) ogólny fundusz reze,rwowy i specjalne re

zerwy, tworz,one na mocy Statutu Banku, 
c) inne fundusze własne Państwowego Banku 

Rolnego, tworzone w związku z wykona
niem jego zadań." i 

6) art. 6 skreśla się; 
7) wart, 9 ust. 2 pkt. c) skreśla się wyrazy: 

"wydanego w porozumieniu z Ministrem Reform 
Rolnych."; 

8) wart. 14 ust. 1 cyfrę: .. 2/3" zastępuje się 
przez cyfrę: ,,1 /2"; 

w tymże artykule ust. 2 otrzymuje następu
jące brzmienie: 

"Szacunek dokonywać się będzie na podsta
wie przepisów, wydanych na wniosek Banku przez 
Ministra Skarbu w porozumieniu z MinistFem Rol
nictwa i Reform Rolnych."; 

ustęp końcowy tegoż artykułuotnrymuje 
bl zmienie następujące ~ 

"Minister Rolnictwa i Ref.orm Rolnych w po
rczumieniu z Ministrem Skarbu ustala rodzaj mel
jrracyj, na których przeprowadzenie mogą być 
ud~ielane pożyczki na zasadach przewidzianych 
w ust. 3, 4 i 5 oraz warunki nadzoru nad wykona
niem robót meljoracyjnych. Warunki, dotyczące 
sposobu wydawania i bezpieczeństwa pożyczek, 
mtala Minister Skarbu."; 

9) po art. 14 dodaje się nowy art. 14a o na
stępującem brzmieniu: 

.. W razie częściowego lub całkowitego znisz
czenia budowli położonych na nieruchomo'ściach 
obciążonych długoterminowemi pożyczkami Ban
ku, skutkiem wypad:ku, wchodzącego w zakres 
odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń (pożar, 
wybuch i t. p.), odszkodowanie nie może być wy
płacone bez zezwolenia Banku. 

Bank ma prawo bez zgody ze strony ubezpiG
czonego dłużnika i bez względu na obowiązujące 
w tej mierze przepisy ustawowe podjąć z instytu
cji ubezpieczeniowej odszkodowanie i użyć je na 
pokrycie nieumorzonej części pożycz'ki oraz innych 
wynikających z niej należności. o ile nie uzna, że 
odszkodowanie ma być użyte na odbudowę. 

Postanowienia niniejszego ,artykułu nie mogą 
w żadnym przypadku naruszać praw wierzycieli, 
których wierzytelności poprzedzają w h .ipotece 
pożyczkę Banku."; 

10) art. 15 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Art. 15. Na obszarze mocy obowiązujące,j 

kodeksu cywilnego z r. 1896 pożyczki, udzielane 
przez Państwowy Bank Rolny w lis Łach zastaw· 
nych, zabezpieczone będą hipoteką zwyczajną w 
rozumieniu § 1113 tegokode!ksu. Dotyczyć to hę-, 
dzie również wydawanych w obligacjach pożyczek, 
hipotecznie zabezpieczonych. 


