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I kate.:lorja przemysłowa. mk. 7.500.000 
II . D.' ... 6.000.000 

11/ .. D D 4.500.000 
IV .. .. .. 3.000.000 
V . ...... 1.800.000 

VI .. .. D 1.200.000 
VII.. ....;, 500.000 

punkty h), c) I d) pozostają bez zmiany. 

I 2) p zy spółkach jawnych handlowych, spół-

;

.! kac:h komandytowych, spółkach z ogra n iczoną odpo' 
. wiedz ia! ności q oraz osobach prpwniczych, podleg ają

cych ubowi ąz Kowi zarejestrowania ze względu na 
p rzed miot lub · rodzaj przedsięb iorstwa oraz jego 

/ 

rozmiar: ' 

ts Ul pl rwszy wpis prły kapitale zakładowym 
do 20,000.000 mk. włącznie - podwójną opłatę 
określoną w ustępie 1) a) stosownie do ka· 
tegorji handlowej lub przemysłowej. przy ka
pitale zaś powyżej 20.000.000 mk. po 10.000 mk. 
od każdych następnych 10.000.000 mk. przy
CZe'l;J1 niepelne 10.000.000 mk. uważa się za 

: pełne, 
p~nkty b), c) I d) pozostają, bez zmiany. 

3) przy spółkach (towarzystwach) akcyjnych 
·1 akcyjno-komandytowych: 

a) za pie rws~y wpis p rzy kapita le zakładowym 
do 20.000.000 mk. potrójną opłatę. określoną 
w ustępie 1) a) dla I kategorji handlowej lub 
przemysłowej, stosownie do charakteru przed· 
siębiorstwa; przy kapitale z a kładowym powyżej 
20:000.000 mk. po 12.500 mk. od każdych 
następnych 10.000.000 mk. licząc niepelne 
10.000.000 mk. za pełne, 

punkty b) i c) pozostają bez zmiany. 

4) przy współdzieln i ach: 
a) za pierwszy wpis .. . . mk.400.ooo 
b) za wpis o zmianę statutu i za 

wykreślenie firmy . 
c) za ' każdy inny wpis . . • • 

punkty 5) i 6). pozostają bez zmiany. 

.. 
• 

200.000 
100.000 

§ 3. O ile przepisy innych ustąw powołują siE; 
na postanowienia, które w myśl § 1 i 2 uległy zmia
nie, wstępują \V ich miejsce odpowieąnio zmienione 
postanowienia. 

§ 4. Rozporządzenie nin iejsze obowiązuje na 
obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. -

. Przepisy jego stosują sję także do wszystkich 
choćby dawniejszych czynności, spraw sądowych i wy
datków, o ile wymiar według dotychczasowych ustaw 

. jeszcze nie jest dokonany. 

§ 5. Wykonanie niniejs~ego rozporządzenia po
wierza się Ministrom Sprawiedliwości i Skarbu. 

Prezes Rady Ministrów i Minister Skarbu: 
W. arabski 

Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski 

\ 1136. . 
Rozporządzenie Rady Ministrów. 

I \ 

l dn ia 28 · grudr.i3 1923 r. 

w przedmiocie zmiany taksy dla komorników 
I sądowyc~ . 

Na zasadzie art. 2 ust awy z dnia 9 lipca 1920 r. 
o taksie dla komorników sądowycII (Dz. U. R. P. 
N2 67, poz. 450) zarządza si~ co nast~puje: ' 

I 

§ 1. Ustanawia się następującą taksE; dla ko· 
morników: 

1. Komornicy pobierają: 

a) ZC!l założenie akt . . • • 
b) ża sporządzenie w dwóch 

egze mplarzach wezwania, za· 
wi adomienia dla do re;czenia 
stronie. wie rzy -ielowi. dłużni· 
kowi albo innej osobie . . 

c) za doręczenie . . . . • 
d) za sporządzenie ogłoszeń 

o licytacjach ruchomości lub 
n i eruchomości - za każdy 
e gze mplarz . . . . . . 

e) za wystawienie każdego 
egzemplarza ogłoszeń o li
cytacji • • • • • ' . ' • 

500.000 mk. 

150.000 Ił 
300.000 .. 

150.000 .. 

100.000 " 

2. Za zajęcie albo 'opis nieruchomego majątku ko
mornik pobiera: 

jeżeli wartość nieruchomego ma· 
jątku nie przekracza 500.000.000 rnk. 3.000.000 mk. 

je że li wa rtość nieruchomego ma-
jątku nie p rzekracza 5.000.000.000 mk. 7.500.000 Ił 

j eże li wartość I wynosi od 
5.000.000.000 mk. do 25.000.000.000 
mk., to za pierwsze 5.000.000.000 mk . 
7.500.000 mk., a od I każdych 
100.000.000 mk. ponad 5.000.000.000 
marek . . . . . . . . . . • 254.000 H 

jeżel i wartoŚć wynosi powyżej 
25.000.000.000 mk., to od pierwszych 
25.000.000.000 mk.-57.500.000 mk., 
l'l od każdych 10Q.,OOO.000 mk. po-
nad 25.000.000.000 mk.. . . • . 500.000" 

Za sporządzenie protokółu zajęcia albo spisu 
ruchomości. znajduj clcych się w zajętej albo opisanej 
nieruchomości, komornik pobiera opłatę przewidzianą 
w p. 3 . 

3. Za sporządzenie protokółu zajęcia albo spisu 
ruchomości: . 

21) W razie dokonania jednocześnie oszaco
wania . ruchomości albo jeżeii wartość ich 
zosŁała określon a - komornik pobiera: 
jeżeli wartość mujątku w ogólnej masie nie 
przekracza lQO.OOO.Ooo mk. od każdego 
1.000.000 mk. •• 30.000 mk. 
nie mnIej jedn k, niż. •• 1.000.000 • 
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Jeżeli wartość l;11ajątku w o
gólnej masie nie przekracza 

. 1.000.000.000 mk., to od 
pierwszych 100.000.000 mk. 
3.000.000 mk., a od każ-
dych 10.000.000 mk. ponud 
100.000.000 mk. . . • • 
Jeżeli wartość majątku. w o
gólnej masie wynosi do 
'5.000.000.000 mk., to od 
pierwszego 1.000.000.000 mk. 
21.000.000 mk., a od każ-
dych .1 00.000.000 mk. ponad 
1.000.000.000 mk.. . • • 
Jeżeli wartość majątku w 0-

gólnej masie wynosi do 
15.000.000.000 mk., to od 
pierwszych 5.000.000.000 ml<. 
61.000.000 mk., ;:J od kaź-
dych 100.000.000 mk. ponad 
5.000.000.000 mk. . . . • 
ponad 15.000.000.000 mk., to 
od pierwszych 15.ooo.00J.000 
81.000.000 mk., a od kaź-

I 

200.000 mk. 

1.000.000 • 

200.000 • 

dych 500.000.000 ponad 
15.000.000.000 mk.. . .• 750000" 

b) jeżeli zaj~cie albo spIs dokonane zostały bez 
określenia wartości ruchomości, komornik 
pobiera opłalję w zależności od czasu zu
żytego na dOKonanie tych czynności: 
za pierwszą godzinę lub jej część. 500.000 mk. 
za każde następne pół gqdziny. 250000 " 

4. W wypadku, gdy komornik' 
protokółu zajęcia nie sporządzaj ale 
tylko sprawdza na miejscu ruchomo
ści już zajęte, pobiera połowę opiaty 
przewidziane] w p. 3. 

5. Za dokonanie zajęcia albo 
spIsu należności hipotecznfch, weks
lowych, kapitałów w gotówce lub w pa
pierach procentowych, akcji, pensji, 
rent, zarobków j ' t. p. komornik po
biera - połowę opłaty przewidzianej 
w p. 3. Wartość papier6w procento- _ 
wych przy stosowaniu niniejszej taksy 
oblicza sil; Pbdług nominalnej war
tości. 

6. Za opiecz~towanje albo zdję
cie pIeczęci bez dokonania jednbct~
śnie spisu komornik pobiera wynagro-
dzenie w zależności od zużytego czasu: 

za pierwszCl godzinę lub j ~j część 
za każde następne p6.ł go~ziny 

Opiaty powyższej nie pobiera 
się. o ile po zdjęciu piecz~ci doko-
nany był spis inwentarza. , 

7. Za odd,mie pod dozór za
;E:tych przedmiotów komornik pobiera · 
opłatt: w ilości 300.000 mk., o ile 
szacunek przewyższa 50.000.000 mk; 

jeżeli szacunek jest niższy, ko- . 
mornik opłaty nie pobie ra. _ 
. 6. Za czynności związane z prze
niesieniem zajętych przedrniotą.w vi in-

500.000 mk. 
250.000 " 

----------- ----..----_. -
ne miejsce komornik pobiera wyna
grodzenie w zależnOŚCI od zużyteg 
cza :;u: 

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

dzami administracyjnemi i zarządam i 
miejskiemi \V sprawie zaległych po
datków, ciążących na zajętym lub 

I opisanym majątku nier.uchomym albo 
ruchomym oraz za rorespondencj~ 
z wydziałem hipotecznym komornik 
pobiera: 

o ile szacunek majątku nie prze
kracza 100.000:000 mk. . • • • • 

o ile szacun =k majątku nie prze
kracza 1.000.000.080 mk.. . • • • 

o ile szacunek majątku nie prze
kracza 5.000.000.000 mk.. . . _ • 

o ile szacunek majątku prze
kracza 15.oo0.0oo.00q mk. • • . • 

10. Za dokonanie licytacji ru
chomego albo nierucho '- :10 majątku 
komornik pobie'ta nilstępujące opłaty: 

jeżeli suma sprzedażna nie prze~ 
kracza 100.000.000 mk. _ ". 

jeżeli suma sprzedażna wynosi od 
100.000.000 mk. do 1.000.000.000 rnk. 

jeżeli suma spredażna wynosi od 
1.000.000.000 mk. do 5.000.000.000 mk. 

jeżeli suma sprzedażna wy-
nosi od 5.000.000.000 mk. do 
10.000.00J.OOO mk. · . • . • • 

jeżeli suma sprzedażna wy-
nosi od 10.000.000.000 mk. do 
20.000.000.000 mk. ..• 

jeżeli suma sprzedażna wy
nosi od 20.000.000.000 mk. do 
5O.0J0.000.OOO mk. . • : • • 

jeżeli suma sprzedażna prze
kraczZl 50.000.000.000 mk., to od 
pr zewyżki aż do 150.000.000.000 mk. 
dolicza się l/toOfo, a do przewyżki po
nad 150.000.000.000 mk. 1/200;0. 

Te same opłaty komornik po
biera w wypadku dokonania licytacji 
na dzierżawę majątku. 

Jeżeli licytacja nie dojdzie do 
skutku, komornik otrzymuje za żej
ście na' miejsce • . • . • • • • 

Jeżeli w czasie trwania licytacji 
takowa b~dzie wstrzyml'1na przez stro
n~, komornik pobiera od wstrzymują
ceg::> licytację połowę wynagrodzenia 
przewidzianego za dokonanie licy-
tacji. J 

11. Za czynności, związane 
z przekazaniem zaj~tych ruchomości 
osobie m3jącej do nich tytuł oraz 
za wszelkie inne czynności, związa
ne z zejściem na miejsce i nieprze
widziane w niniejszej taksie-komor
nik pobier'a wynagrodzenie w zależ
ności od zużytego czasu: 

500. mk .. 
250.00C Ił 

500.000 ~ 

1.000.0CO Ił 

2.000.000 

5.000.000 
/ 

1.000.000 

• 

• 

• 
2.500.000 • 

4.000.000 • 

8.000.000 
" 

10.000.000 • 

13.000.000 • 

500.000 • 

• 
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ze pierwszą godzinę lub Jej 
czc:ść. . . . . . • . • 

za każde następne pół godziny 
12. Za aresztowanie osoby. 

której upadłość , została sądownie 
ogłoszona.. •. •• I • 

B. Za wydanie , odpisów do
kumentów--niezależnie od opIat na 
rzecz zarządu wymiaru sprClwi e dłiwo
:ici-komornik pobi e ra za każdą stro-
nicę całą lub zacze;tą. •.• 
najmniej jednak • . • 

Stronica al\kusza powinna za
wierać 25 wierszy. CI każdy wiersz 
najmniej 18 sylab. 

14. Za adnota'cję na tytule wy
konawczym lub dokumencie 

15. a) za wprowadl~ nie w posia-
" d anie nierLichomości rolnej 

albą doko nan ie z niej eks- ' 
misji komornik pobiera: 
jeżeli p rz strze,ń jest mniej-
sza niż 6 morgów. . 
Jeżeli przestrzerl wynosi od 
6 morgów do 15 . . . . 
Jeżeli przestrzeń wynosi od 
15 morgów do 30. . . • 
Jeżeli przestrzeń wynosi po
wyżej 30 morgów • • . • 

b) Za wprowadzenie w posiada
nie nieruchomości miejskiej 
lub zakładu fabryczno-prze
mysłowego albo dokonanie 
i nich eksmisji komornik po
biera: 
Jeż eli szacunek ubezpiecże
niowy nie przekrac:r8 miljar-
da marek • 
Jeżeli szacunek ubezpiecze
niowy nie przekracza 10 mil
Jardów mk.. •• • 
Jei,eli szacunek ubezpiecze
niowy f1L~ przehacza 30 mil
jardów mk. _ " 
Jeżeli szacunek ubezpiecze
niowy przewyższa 30 ' miljar
dów mI<. • • • l • • • 

c) Za dokoOianie eksmisji z mie
szkania jednoizbowego • _ 
Za kllżdą następną izb~ lub 
ubikacjE: •••••• 
Nie wi~cej jednZlk niż 

d) Za sporządzenie protokółu 
o niedojściu do skutku eks
misji. • .. • . • • • 

16. Za zlożenie wpłaconych 
przez dłużnika pieniędzy do kasy do 
depozytu sądu komornik pobiera: 

do 100.000.000 mk. • • • • 
ponad 100.000.000 mk. • • • 
17. Za przyj~cie przez komot-

nlka zasądzonej na rzecz wierzyciela 
sumy w raŁach komornil<; pobiera za 
przyjęcie każdej raty. • • • 

500.000 mk. 
250.000 OJ 

5.000.000 

125.000 
250.000 

200.000 

.. 

II 

.. 

" 

1.500.000 lO 

2.500.000 ot 

3.500.000 

4.500.000 

1.500.000 

2.500.000 

3.500.000 

• 
.. 

" 

" 

4.500.000 • 

1.500.000 lO 

250.000 .. 
3.500.000 .. 

500.000 .. 

500.000 
1.500.000 

500.000 

ot 

• 

• 

18. Za zaofiarowanie pienie:;. 
dzy w imieniu dłużnika wierzycielowi 
komornik pobiera: 

-Jeżeli suma _ nie pr~ekracza 
miljarda mk.. • . '. •• 1.000.000 mk. 

Jeżeli suma wynosi więcej niż 
mi/jard mk. . • . . .. 3.000.000 .. 

19. Strona żądająca ,dopełnienia czynności przez 
komornika loży zgóry na koszty przewidziane przez 
taksę - w miar~ postępowania czynności; niewp/a
cone zaś koszty za dokonanie czynności komornik 
ma prawo wyegzekwować od strony, która żądała 
ich dokonania. 

20. Opl~ty przewidziane w p. 3 ,ust. b oraz 
w p. 6, 8 i 11 niniejszej taksy obliczane są od chwili 
przystąpienia do wykonania czynności. W protokóle 
winien ~yć oznaczony czas rozpoczęcia czynności 
oraz ich zakollczenia. ' 

21. Na każdym spotządzopym protokóle ko
morni!( winien wymienić sumę należnego mu wyna' 
grodzenia. 

22. Osoba. na które} żądanie komornik wyko
nywa czynności poza obrębem miejscowości, w której 
ma swoją siedzibę, dostarcza komornikowi od naj
bliższej stacji kolejowej środków iokamocji 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 koleją komornik ma prawo do zwrotu 
za bilet II klasy. Djety pobiera komornik od strony 
żądającej czynności w wysokości djet urzędnika 
IX stopnia służbowego. przyczem za wyjazd na czas 
krótszy niż $ześ,ć godzin djety wypłacane nie będą. 

I 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1924 r. Jednocześnie traci moc 
obowiązującą taksa , umieszczona w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1923 r. w przedmiocie 
zmiany taksy dla komorników sądowych (Dz. U. 
R. P. N2 85 poz. 664). 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

MInister Sprawiedliwości: Wf. Wyganowski 

1137. 

Rozporządzenie Ministra Poczt i TelegTafów 
z dnia 13 grudnia 1923 roku 

w sprawie zaprowadzenia t. zw. telegramów 
listowych. 

Na mocy artykuł li 10 ustawy z dnia 27 maj!ll 
1919 r. o państwowej wyłączności poczty. telegrafu 
i telefonu (Dz. P. P. P. .Ni! 44 poz. 310. Dz. Urz. 
M. P. i T. j\& 9 z roku 1919), zarządza si~ co na
stępuje: 

§ 1. Dopuszczam do wymiany w ruchu we
wnętrznym pod nazwą telegramów listowych specjal
nej kategorji telegramów prywatnych, za które po
bierana będzie opłata o 50% niższa niż opłata za 
telegram zwykły o tejże ilości słów. 

./ 


