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Ni 135.

Stawki obliczone według rozporządzenia Rady
§ 2. Procedura cywilna z dnia 1 sierpnia 1895 r.
Ministrów z dnia 21 czerwca 1923 r. (Dz.' U. R. p. (au str. Dz. U. P. Ng 113), w brzmieniu tlsŁalonem
N2 66 poz. 514) podwyższa się dalej stokrotnie.
ces. {ozp. z dnia 1 czerwca 1914 r. (austr. Dz. U. P.
, Do stawek przewidzianych w ustawie z dnia ' Ng 118), l ustawami z dnia 9 marca 1920 r. (Dz. U.
6 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 76 poz. 595) stosuje R. P. N2 24 poz. 144), z dnia 22 lutego 1921 r.
(Dz. U. R. P. N2 23 poz. 124), z dnia 5 sierpnia
si~ przepisy § 8 rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 22 października 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 109 1922 r. (Dz.' U. R. P. N:2 86 poz. 769) i z dn. 11 sierppoz. 858) i paragrafu 2 niniejszego rozporządzenia. nia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 705) ulega
zmianom następ ującym:
§ 4. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie
1) w pierwszym ustępie § 29 kwot~ ,,5 miljomają zastosowania do postanowień, co do których
nów mk." wstt:puj e si~ kwotą ,,150 miljoprzepisy szczególne przyznają upoważnienia do wpro·
nów mk.";
wadzenia zmian w kwotach pieniężnych innej władzy
nii Rada Ministrów.
2) . w trzecim ustępie § 117 kwotę ,,5 miljonów mk." zastępuje się ~wotą ,,150 miljo§ 5. Wykonanie niniejszego rozpo rządzenia ponów mk.";
rucza si~ Ministrom: Sprawiedliwości, Spraw We3)
w pierwszym ustępie § 199 kwot~ ,,1 miljownętrznych i Skarbu l innym właściwym Ministrom.
na mk." zast~plłje się kwotą ,,30 miljonów mk.";
,
§ 6. Postanowieni" niniejszego rozporządzenia
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1924 r.; nie
4) w pierwszym ustępie § 200 kwot~ ,,2 miljostosują si~ one do przestępstw popełnionych przed
nów mk." zastępuje się kwotą ,,60 miljowejściem w życie tego rozporządzenia.
nów mk.";
5) w pierwszym ustępie § 220 kwotę ,,1 miljoPrezes Rady Ministrów: Witos
na mk." zastępuje się kwotą ,,30 milioMinister Sprawiedliwości: St. Nowodworski
nów mk.", kwotę · ,,2 miljonów mk."-kwotą
,,60 miljonów mk." , kwotę ,,6 miljonów mk."
Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik
kwotą ,,180 miljonów mk.";
Minister Skarbu: W. Kucbal'ski
6) w pierwszym ustępie liczby 7 § 224 kwotę
,,500.000 mk." zastępuje się kwotą ,,15 miljonów mk.";
7) w trzecim ustępie § 227 kwotę ,,25 miljonów mk." zastępuje się kwotą ,,750 miljonów mk.;
1122.
8) w pierwszym llst~pie§448 kwotę ,,500.000 mk".
zastępuje się kwotą ,,15 miljonów mk.";
Rozporządz(~nie Rady Ministrów
9) wdrugim ustępie L. 1 i 2 § 502 kwotę ,,3 miljoz dnia 17 grudnia 1923 r.
nów mk." zZlstępuje się kw otą"l00 miljonów mk" zaś w drugim ustępie L. :2 kwote;
zmieniające kwoty pieniężne w niektórych po,,10 miljonów mk." - kwotą .. 300 milIostanowieniach, cbowią2:ujących w b. dzielnicy
nów mk.".
a.ustrjacIdej ustaw o postEtPowaniu sądowem
10)
w
pierwszym ustępie § 528 kwotę ,,3 miljow sprawach cywilnych.
nów mk." z~st~puje się kwotą ,,100 milioNa zas"d;:ie art. 10 ostawy z dnia 11 sierpnia
nów mk.".
1923 r. zmieniającej niektóre postanowienia obowią
§ 3. Ordynacja egzekucyjna z dnia 27 mala
zlJją~ych w b. dzielnicy austrjackiej ustaw o postę
powaniu sądowem w sprawach cywilnych (Dz. U. R. P. 1896 r. (austr. Dz. U. P. Ng 79) w brzmieniu ustal()nem ces. TO:;:p. Z dniu 1 czerwca 1914 r. (aIJstr. Dz.
N~ 90 poz. 705) zarząd za się co na$t~puje:
U. p. N~ 118) i ustawami z dnia 5 sierpnia 1922 r.
§ 1. Norma jurysdykcyjna z dn. 1 sierpnia (Dz. U. R. ' P. ,. N2 86 poz. 769) i z dnia 11 sierpnia
1895 r. (austr. Dz;, U. P. N2 111) w brzmieniu usta- 1923 r. (Dz. U. R. P. N'2 90 poz. 705) ulega ~mia
lonem ce$. rozp. z dnia 1 czerwca 1914 r. (austr. nom następującym:
Dz. U. P. N2 118) i ustawami z dnia 9 marca 1920 r.
1) w § 251 Iic1.ba 6 kwot~ ,,3 miljonów m~"
(Dz. U. R. P. Ne 24 poz. 144), z dnia 22 lutego
zastępuje siQ kwotą ,,100 mIljonów rok. ";
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 1 23 poz. 124) z dnia 5 sierp2) w ustępach 1, 2, 3 ~ 291 kwotą .. 10 milj~
ni~ 1922 r. (Dz. O. R. P. H2 86 poz. 769) j. z dnia
nów mk." zastępuje się kwotC'l ,,300 mlljol 't sierpnia '1923 f. (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 705)
nów mk.";
ulega :.tmianom następującym:
3)
w ustępach 1 i 2 § 330 kwot~ .. 6 n'liljo1) w ustępie pierwszym § 7a i w § 60 kwotę
. nów mk." zastępuje się kwotą ,,200 miljo.. 25 miljonów mk." oraz w ust~pach drugim
nów ml<.";
i czwartym § 7a kwoty .~100.000 mI<:." zastę
puje się kwotą ,,750 m\łjonów mk.";
4) w ust~pie 3 § 354 kv:ot~ "40 miljonów ml•. ",
2) w § 49 liczba 1 i w § 51 ust. 1 kwotę
zast~puje siE; kwotą ,,1000 miljonów mk.".
,,5 miljonów mk." zastępuje się kwotą
a kwotę ,,200 miljonów mk." kwotą ,,5.000 miljonów mk."~
.,150 miljonów rok.".

•
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dowę dróg publicznych lub pod budowle wodne
(austr. Dz. Ust. P. M2 126), w brzmieniu ustalonem
ustawą z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 90,
poz. 705) kwotę ,,1 mil.jona mk." zastępuje się kwotą
..30 miljonów mk. ".

5) IN ustępie 3 § 355 kwot~ ,,40 miljonów mk."
zastępuje się kwotą ,,1.000 miljonów mk."

§ 4.

W § 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 1873 r.
upominawczem (austr. Dz. Ust. P.
.N~ 67) w brzmieniu ustalonem ces. rozp. z dnia
1 czerwca 1914 r. (austr. Dz. Ust. P. N!! 118) i ustawami z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N!! 86,
po~. 769) i z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P.
N!! 90 poz. 705). - kwotę ,,5 mHionów m!<." zastę
pule się kwotą .. 150 miljonów mk. ot.
o

postępowaniu

§ 5.

W § 30 ustawy o

sądach przemysłowych

z dnia 27 listopada 1896 r. ·(austr. Dz. Ust. P. N!! 218)

§ tO. Rozporządzenie niniejsze obowiązClje na
obsza rze krąkowskiego i lwowskiego sądu apelacyjnego oraz Sląska Cieszyńskiego i wchodzi VI życie
dnia 1 stycznia 1924 r.
Postanowienia §§ l, 2, 4, 5 i 6 punkt 3 nie
' mają zastosowania do spraw, które weszły do sąd u
przed powyższym dniem.

w brzmieniu usta lo nem ustawami z dnia 9 marca
1920 r. (Dz. U. R. P. N!! 24 poz. 144), z dnia 22 lutego
1921 F. (Dz. U. R. P. N!! 23 poz. 124), z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N!! 86 poz. 769) i z dnia
11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 90, pal . 705).
kwotę "500.000 mk." zastępuje się kwotą "15 miljonów mk.".

.

się

§ 11. Wykonanie tego rozporządzenia powierza
Ministrowi Sprawiedliwości.
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Sprawiedliwości; St. Nowodworski
/

J

§ 6.

Ordynacja konkursowa (ces. rozp. :l dnia
10grudnia 1914 r.-austr. Dz. Ust. P. N!! 337) w brzmieniu łJstalonem ustawami z dnia 5 sierpnia 1922 r.
(Oz. (J. R. P. N!! 86 poz. 769) I z dnia 11 sierpnia 1923 r.
(Oz. (J. R. P. N'2 90 poz. 705) ulega zmianom nastę

1123.
Rozporz2tdzenie Ministrów Skarbu oraz
Przemys·ru i Handlu

pującym:

1) w § 51 liczba 2 kwotę ,,24 miljonów mk."
zastępuje się kwotą ,.72.0 milionów rok.";
2) w ustępie 2 § 93 i w § 116 kwotę .. 25 miljonów mk. II zastępuje się kwotą .. 750 miljonów marek";
3) w § 114 kwotę .. 5 m ilj onów mk" zastępuje
się kwotą ,,150 miljonów mk. ";
4) w ustępie pierwśzym § 169 kwotę ,,50 milionów mk." ~astępuje si~ kwotą ,,1.500 miljonów mk ....

z dnia 13 grudnia 1923 r.

w

przerachowania s tawek ce!nych
na franki złote.

§ 1. Stawki celne, podane w taryfie celnej
dnia 4 listopada 1919 r. (Dz. U. R. P. N!! 95, poz. 510),
określone w markach złotych, ulegają prze rachowa-

§ 8. W § 4 ces. rozp. z dnia 22 lipca 1915 r.
(austr. D.z. Ust. P. N!! 208) O odnowieniu i sprostowenlu granic w brzmieniu ustalonem ustawami l dnia
9 marca 1920 r. (Dz. U. R. P. N224 poz. 144), z dnia
22 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. Ng 23 poz. 124),
z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Di:. U. R. P. N2 86 poz. 769)
i z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 90,
pOl. 705), kwotę ,,1 miljona mk." zastępuje się kwotą
• 30 milionów· mk. ".

§ 9. W §§ 4, 6 i 17 ustawy

pr~edmiocie

Na zasadzie uchwały Sejmu Ustawodawczego
z dnia 1 sierpnia 1919 r.' i uchwały Rady f'..iinis~rów
z dnia 26 maja 1919 r. oraz w myśl art. 7 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stGłe j
jednostki do obliczenia danin, niektórych innyc.h dochod6w publicznych orat; kredytów, udzielanych przez
instytucje państwowe · i samorządowe (Dz. U. R. P.
N2 127, poz. 1044), zarządza się co następuje:

.
§ 7. W § 23 Ordynacji ugodowej (ce$. rozp.
z dnia 10 grudnia 1914 r.-.austr. Dz. Ust. P. N!! 337)
w brtmienlu ustalonem ustawą z dnia 11 sierpnia
t923 r. (Dz. U. R. P. N'2 90 poz. 705) kwotę ,,24 mlljonów mk." zast~puje się kwotą ,.720 miljonów rnk.".
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niu na franki

złote według załączonej

I

§ 2.

Rozporządzenie

tabeli.

niniejsze wchodzi w

z dniem 1 stycznia 1924 r.
§ 3. Z dniem wejścia

życie

I

w iyeie niniejszego roz traci moc obowiązującą stosowa ni<.: stawek taryfy celnej z dnia 4 listopada 1919 r., obliczonych w markach złotych .
porządzenia

Minister Skarbu: W. Kucharski

dnia 11 maja
r. o hipotecznem wydzieleniu gruntów pod bul

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski

I

