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1) 38,78 pr~tów stanowiących własność sukce
sorów lub prawnonabywców Kacpra Janickiego, 

2) 49,81 pr~tów stanowiących własność sukce
sorów lub prawnonabywców Ludwika Gnata, 

3) 47,80 pr€;tów stanowiących własność . sukce
sorów lub prawonabywców Józefa Gnata, 

4) 56,60 pr€;tów stanowiących własność sukce
sorów lub prawonabywców Szczepana Wiśniewskiego, 

5) 38,54 prętów stanowiących własność sukce
sorów lub prawonabywców Piotra Nastuli, 

6 i 7) 71,22 prętów stanowiących własność 
sukcesorów lub prawonabywców Słażeja Krakowiaka, 

8) 42,68 pr€;tów stanowiących własność sukce
sorów lub prawonabywców Józef y Wilczyńskiej, 

9) 72,69 prc:tów stanowiących własność sukce
sorów lub ,prawonabywców Walentego Sadowskiego, 

10) 30,00 prętów stanowiących wł~sność sukce
sorów lub prawonabywców Walentego Sadowskiego, 

11) 18,29 pr€;tów stanowiących własność sukce
sorów lub prawonabywców Anny Wisłowej , 

12) 40,20 pr€;tów stanowiących własność sukce
sorów lub prawonabywców Władysława Brzostow
skiego .. 

§ 2. Powyższe grunty ulegają · natychmiasto
wemu ;zajęciu po dokonaniu opisu. 

Naczelnik Państwa: 
J. Pilsudski 

Prezydent Ministrów: . 
Juljan Nowak 

Minister Kolei Żelaznych: . \ 
Ludwik Zagórny-MarynowsK! 

.... 
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2. Za zajęcie albo opis nierucha
mego majątku komornik pobierą: 

jeżeli wartość nieruchomego ma
jątku nie przekracza 50.000 mk. 

jeżeli wartość nieruchomego ma
jątku nie przekracza ..500.000 mk. 

jeżeli wartość wynos! od 500.000 
do 5.000.000 mk. to za pierwsze 
500.000 mk. - 2.000 mk., a od 
k<;łżdych 100.000 mk. ponad 
500.000 mk. . • • • • • • 

Jeżeli wartość wynosi powyżej 
5.000.000 mk., to od pierwszych 
5.000.000 mk. - 13.250 mk., a od 
każdych 100.000 mk. ponad 
5.000.000 mk. . • . . • • • 

Za sporządzenie pr.otokułu zaj~cia 
albo spisu ruchomości znajdujących si~ 
w zajętej albo opisanej nieruchomości, 
komornik pobiera opłat~, przewidzianą 
wp. 3. 

3. Za sporządzenie protokułu za
jęcia albo spisu ruchomości: 

~ a) w razie dokonania jednocześnie 
oszacowania ruchomości,albo je
żeli wartość ich została określo
ną, komornik pobiera: 

jeżeli wartość majątku w ogólnej 
masie nie przekracza 5.000 mk. 
od J<ażdych 100 mk. • • • • 

jeżeli wartość majątku w ogólnej 
masie nie przekracza 100.000 mk., 
to od pierwszych 5.000 mk. -
150 mk, a od każdych 1.000 mk. 
ponad 5.000 mk. ••.•• 

jeżeli wartość majątku w ogólnej 
masie wynosi do 500.000 mk., 
to od pierwszych 100.000 mk.-;-
2.050 mk, a od każdych 10.000 mk. 
ponad 100.000 mk.. • • . • 

w przedmiocie zmiany taksy dla komorników "
sądowych •. 

. jeżeli wartość majątku w ogólnej 
masie wynosi do 3.000.000 mk:, 
to od pierwszych 500.000 mk.-
6.050 mk., a od każdych 100.000 mk. 

. p0':Jad 500.000 mk.. • • • • 

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. 
O taksie dla komorników sądowych (Dz. U. R. P. N~ 67 
poz. 450) Rada Ministrów zarządza co nast€;puje: 

§ 1. Ustanawia się następującą taks€; dla ko-
morników: 

1. Komornicy pobierają: 

a) za założenie akt . • • • • • 
b) za sporządzenie w 2 egzempla

rzach wezwania, zawiadomienia 
dla dor€;czenia stronie, wierzy-
cielowi , dłużn ikowi albo innej 
osobie . . • • . • • • • 

c) za doręczenie . • • • • • • 
d) za sporządzen ie ogłoszeń o licy· 

tacjach, ruchomości lub nieru· 
chomości za każdy egzemplarz . 

e) za wystawienie każdego egzem
plaua ogłoszeń o licytacji • • 

100 mk; 

60 .. 
150 lO 

40 .. 

30 " 

ponad 3.000.000 mk.; to od pierw
szych 500.000 mk.-11.050 mk, 
a od każdych 100.000 ponad 
3.000.000 mk.. . . • • • • 

b) jeżeli zajęcia albo spis dokonane 
zostały bez określenia wartości 
ruchomości; komornik pobiera 
opłatę w zależności od czasu zu
żytego na dokonanie tych czyn
ności : 

za pierwszą godzinę lub jej część. 
za każde następn e pół godziny • 
4. W wypadku, gdy komornik pro-

tokułu zajęcia nie sporządza, ale tylko 
sprawdza na miejscu ruchomości już za
j€;te, pobiera połow€; opłaty, przewidzia
nej w p. 3. 

5. Za dokonanie zajęcia, albo :;pisu 
należno~i hipotecznych, wekslowych, 
kapitałów w gotówce lub papierach pro-
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centowych, akcji, pensji, rent, zarobków 
i t. p. komornik pobiera połowę opłaty 
przewidzianej w p. 3. Wartość papierów 
procentowych przy stosowaniu niniejszej 
taksy oblicza się podług nominalnej 
wartości. 

6. Za opieczętowanie albo zdjęcie 
pieczęci beż dokonania jednocześnie 
spisu komornik pobiera wynagrodzenie 
w zależności od zużytego czasu: 

za pierwszą godzinę lub jej część .• 
za każde następne pół godziny .• 
Opłaty powyższej nie pobiera się. 

6 ile po zdjęciu pieczęci dokonany był 
spis inwentarza. 

7. Za oddanie pod dozór zajętych 
przedmiotów komórnik pobiera opłate. 
w ilości 200 mk., o He szacunek prze-
wyższa • • • . • • • . • 

jeżeli szacunek jest niższy komor
nik opłaty nie pobiera. 

. 8. Za czynności, związane z prze· 
niesieniem zajętych przedmiotów w in
ne miejsce, komornik pobiera wyna
grodzenie w zależności od zużytego 
czasu: 

za pierwszą godzinę lub jej część 
za każde następne pół godziny 
9. Za ogół korespondencji z wla

dzami administracyjnemi i zarządami 
miejskiemi w sprawie zaległych podat
ków, ciążących na zaj ętym lub opisa
nym majątku nieruchomym, albo ru
chomym, oraz za korespondencję z wy
działem hipotecznym komornik pobiera: 

o ile szacunek majątku nie prze
kracza 100.000 mk.. • . • • 

o ile szacunek majątku nie prze
kracza 2.000.000 mk. . . . • 

O ile szacunek majątku nie prze
kracza 10.000.000 mk.. . • • 

o ile szacunek majątku przekracza 
10.000.000 mk. . . • • . • 

10. Za dokonanie licytacji rucho· 
mego albo nieruchomego' majątku ko
mornik pobiera następujące opIaty: 

jeżeli suma sprzedażna nie prze
kracza 50.000 mk. . • . . • 

jeżeli suma sprzedażna wynosi od 
50.000 do 100.000 mk.. . • • 

jeżeli suma sprzedażna wynosi od 
100.000 do 300.000 mk. . • • 

jeżeli surpa sprzedażna wynosi od 
300.000 do 500.000 mk. • • . 

jeżeli suma sprzedażna wynosi od 
500.000 do 1.000.000 mk. 

jeżeli suma sprzedażna wynosi. od 
1.000.000 do 5.000.000 mk.. • 

jeżeli suma sprzedażna przekracza 
5.000.090 mk., to od przewyżki 
aż do 20.000.000 mk. dolicza 
1/10% , a do przewyżki ponad 
20.000.000 mk. 1/20%. 
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Te same opłaty komornik pobiera 
w wypadku dokopania licytacji na dzier
żawę majątku. 

Jeżeli licytacja nie dojdzie do skut
ku, komornik otrzymuje za zejście na 
miejsce' . . . • . . . . ~ . . • 

Jeżeli w c~asie trwania licytacji 
takowa będzie wstrzymana przez stronę, 
komornik pobiera od wstrzymującego 
licytację połowę wynagrodzenia przewi
dzianego za dokonanie licytacji. 

11. Za czynności związane z prze
kazaniem zajętych ruchomości osobie, . 
mającej do nich tytuł, oraz za wszelkie . 
inne czynności, związane z zejściem na 
miejsce i nieprzewidziane w niniejszej 
taksie, komornik pobiera wynagrodze
nie w zależności od zużytego czasu: 

za pierwszą godzinę lub jej część 
za każde następne pół godziny • 
12. Za aresztowanie osoby, któ-

rej upadłość została sądownie ogłoszona 
13. Za wydanie odpisów doku

mentów, niezależnie od opłat na rzecz 
zarządu wymiaru sprawiedliwości, ko

. mornik pobier<y za każdą stronicę całą 
lub zaczętą. • • • • • • • • • • 

najmniej jednak. • • • • • • 
Stronica arkusza powinna zawie

rać 25 wierszy, a każdy wiersz 
najmniej 18 sylab. 

14. Za adnotacje na tytule wy
konawczym lub dokumencie • • . • • 

15. a) Za wprowadzenie w posia
danie nieruchomości rolnej albo 
dokonanie z niej eksmisji ko
mornik pobiera: 

jeżeli przestrzeń jest mniejsza niż 
6 morgów . • . . . . . • 

jeżeli przestrzeń wynosi od 6 mor
gów do 15. • . .. . . . 

jeżeli przestrzeń wynosi od 15 mor
gów do 30. • • • • . . . 

jeżeli przestrzeń wynosi powyżej 
30 morgów. • • . ' . • • . 

b) za wprowadzenie w posiadanie 
nieruchomości miejskiej · lub za
kładu fabryczno-przemysłowego 
albo dokonanie z nich eksmisji 
komornik pobiera: 

jeżeli szacunek ubezpieczeniowy 
nie przekracza 500.000 mk.. . 

jeżeli szacunek ubezpieczeniowy 
nie przekracza 1.500.000 mk. . 

jeżeli szacunek ubezpieczeniowy 
nie' przekracza 3.000.000 mk. 

jeżeli szacunek ubezpieczeniowy 
przewyższa 3.000.000 mk.. . . 

c) za dokonanie eksmisji z mieszka
nia jednoizbowego . . . . . 
za każdą następną izbę lub ubi-
kację. • • . • • • • • • 
nie więcej jednak nii • , • . ' • 

1261 

200 mk. 

200 " 
70 .. 

1.500 .. 

100 " 
200 .. 

100 ;; 

1.000 fi 

1.500 ., 

1.750 tO 

2.000 łJ 

1.000 Ił 

1.500 " 

1.750 II 

2.000 .. 

1000 u 

300 ,t 

2500 ,. 



1262 Dziennik Ustaw. Poz. 659, 660 i 661. N273. 

d). za sporządzenie protokułu o nie
dojściu do skutku eksmisji • • 

16. Za złożenie wpłaconych przez 
dłużnika pieniędzy do kasy do depozy
tu sądu komornik pobiera: 

do 2.000 mk.. . • • • • • • 
ponad 2.000 mk.. . • • • • • 
17. Za przyjęcie przez komornika 

zasądzonej na rzecz wierzycieli sumy 
w ratach komornik pobiera za przyjęcie 
każdej raty. . . . . ' . . . . . • 

18. Za ofiarowanie pieniędzy w 
imieniu dłużnika wierzycielowi komor
nik pobiera: 

jeżeli suma nie przekracza 1 0.000 mk. 
jeżeli suma wynosi więcej niż 
. 10.000 mk.. • _ • . • • . 

200 mk. 

50 •• 
100 . .. 

50 tł 

300 II 

500 " 
19. Strona, żądająca dopełnienia czynności przez 

komornika, łoży z góry na koszty, przewidziane przez 
taksę, w miarę postępowania czynności, niewpłacone 
zaś koszty za dokonanie czynności komornik ma pra
wo wyegzekwować od strony, która żądała ich do
konania. 

20. Opłaty, przewidziane w p. 3 ust. b. oraz 
w p. 6, 8 i 11 niniejszej taksy, obliczone są od chwili 
przystąpienia do ,wykonaryia czynności. W protokule 
wir:t.ien być ozn~cz~my c;zas rozpoczęcia czyrlności 
oraz ich zakończenia. 

21. Na każdym sporządzonym protokule ko
mornik winien wymienić sumę należnego mu wyna
grodzenia. 

c ' 22. Osoba" na której żądanie komornik wyko
nywa czynności poza obrębem miejscowości, w któ
rej ma swoją siedzibę, dostarcza komornikowi od 
najbliższej stacji kolejowej środków lokomocji w na
turze albo płaci gotówką za koszty podróży podług 
cen miejscowych. Wynikły spór co do kosztów prze
jazdu rozstrzyga ostatecznie prezes sądu okręgowego. 

Za przejazd ' kolejCl komornik ma prawo do zwro
tu za bilet II klasy. Djety pobiera komornik od stro
ny żądającej .czynności w wysokości djet urzędnika 
IX st. służb., przyczem ma zastosowanie art. 20 prze
pisów tymczasowych ' o wynagrodzeniu urzędników 
wymiaru sprawiedli~o~ci. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w zycie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obo
wiązującą taksa umieszczona w ustawie z dnia 9 lip
ca 1920 r. o taksie dla komorników sądowych (Dz. 
U. R. P. N'2 67 poz. 450). 

Prezydent Ministrów: 
Juljan Nowak 

Minister Sprawiedliwości: . . 
W. Makowski 

660. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 sierpnia 1922 r. 

-' 

O rozciągnięciu mocy obowiązuj ącej ustawy 
z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwo

wej na Ziemię Wileńską. 

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. 
o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską 
(Dz. U. R. P. N2 26 poz. 213) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 3 czerw
ca 1921 r. o Kontroli Państwowej (Dz. U. R. P. N2 51 
poz. 314) rozciąga się na obszar powiatów: wileńskie
go, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i bra
sławskiego. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporzadzenia po
wierza się Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Pań
stwowej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: 
Juljan Nowak 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli: 
w z. Bolesław Weycberl 

661. 

Rozporządzenie Rady Ministr6w 

z dnia 21 sierpnia 1922 r. 

w przedmiocie zakresu działania dotychcz:aso
wej Rady adwokatów przysięgłych okręgu sądu 

apelacyjnego w Wilnie. 

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. 
o unormowaniu stanu prl\Wno-politycznego na zie
miach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej 
na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i ro
zejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 16 poz. 93) oraz na mocy 
art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objt=:ciu 
władzy państwowej nad Ziemią Wileńsk~ (Dz. U. R. 
P. N2 26 poz. 213) zarządza się co nast~puje: 

, § 1. Dotychczasowa Rada adwokatów przy
sięgłych okręgu sądu apelacyjnego w Wilnie pełni 
nadal do dnia 1 kwietnia 1923 r. określone w de
krecie z 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu 
tymczasowego palestry Państwa Polskiego (Dz. P. P. P. 
N2 22 poz. 75) obowi~zki Rady adwokackiej dla ca
łego okręgu sądu apelacyjnego w Wilnie (rozporzą
dzenie Rady Ministrów z dnia 21 c:zerwca 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N!! 47 poz. 415). 

§ 2. Rze<:zona Rada adwokatow prlysi~głych 
wyznaczy ze swego grona dwu deleg~tów ł jednego 
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