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. § 6. Podstawą do rozpatrywania zgłoszeń o po
~yczkę będą podania osadników wojskowych, zaopa
trzone w zaświadczenie przedstawiciela powiatowego 
komitetu nadawczego, upoważnionego ku temu przez 
tenże komitet, stwierdzające okoliczności uprawniające 
petenta do otrzymania pożyczki i jego potrzeby go
spodarcze, oraz ewentualnie w opinję miejscowych 
llwiązków osadników wojskowych. 

Pożyczki przyznawane będą przez Dyrekcję Pań
stwowego Banku Rolnego po zaciągnięciu opinji spec
jalnego Komitetu Pożyczkowego" skiadającego się 
pod przewodnictwem jednego z dyrektorów Państwo
wego Banku Rolnego - z przedstawicieli: Głównego 
Urzędu Ziemskiego, komisji międzyministerjalnej do 
spraw osadnictwa wojskowego w osobie jej prze
wodniczącego lub jego zastępcy, lV\inisterstwa Spraw 
Wojskowych w osobie Szefa Wydziału Osad Zoł
nierskich lub jego Zastępcy, Ministerstwa Skarbu 
oraz centralnego Związku Osadników Wojskowych 
w osobie jego Prezesa ILlb Zastępcy. 

§ 7. Z. przekazanych w myśl § 1 niniejszych 
przepisów Państwowemu Bankowi Rolnemu sum na 
udzielenie osadnikom wojskowym par1stwowej pomocy 
kredytowej mogą być do wysokości sumy ustalonej 
na wniosek Dyrekcji Państwowego Banku Rolnego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w poro
żumieniu z Ministrem Skarbu udzielone kredyty obro
towe z terminem spłaty od 3 do 6 miesięcy spół-

\ dzielniom rolniczym osadników wojskowych w celu 
zaopatrywania przez nie za gotówkę osadn ików woj
skowych w niezbędne środki produkcji rolnej. 

Udzielenie kredytu spółdzielniom uzależnione 
będzie od przynależności ich do związku rewizyjnego. 

Kredyty takie udzielane będą w trybie przewi
dzianym w Statucie Banku dla operacji na własny 
jego rachunek na warunkach, określonych w § 4 ni
n'iejszego rozporządzenia, na weksle, wystawione przez 
spółdzielnie za zabezpieczeniem, jakie Dyrekcja Pań
stwowego Banku Rolnego uzna za dostateczne na 
podstawie opinji właściwego Związku Rewizyjnego. 

§ 8. Należności z tytułu pożyczki niewpłacone 
w terminie będą uważane za zaległe. Od sumy za
ległej pobierane będą odsetki zwłoki w stosunku l/:p/o 
za każdy cały lub rozpoczęty miesiąc zaległości. 

§ 9. Należności niewpłacone w terminie pIat
ności podlegają przymusowemu ściągnięciu przez 
p'aństwowy Bank Rolny w trybie administracyjnym, 
przewidzianym wart. 9 ustawy z d. 19 kwietnia 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 54, poz. 375). 

§ 10. Pożyczka bez względu na pierwotny 
umówiony termin staje się natychrl. iast płatną-jeżeli 
nie zostały spełnione przez dłużnika warunki zastrze
żone przy udzielaniu pożyczki, a zwłaszcza gdy po
życzka nie została użytą na cel wskazany przy udzie
leniu lub nadana dłużnikowi posiadłość jest przezeń 
umyślnie lub na skutek niedbalstwa niszczona. 

. § 11. Podania, skrypty dłużne, zaświadczenia, 
pokwitowania z odbioru i ze zwrotu sum pożyczko
wych oraz inne akty i dokumenty związane z udzie-

leniem osadnikom wojskowym państwowej pomocy 
kredytowej, tudzież podania o ulgi przy spłaceniu 
tych pożyczek wolne są od wszelkich opłat skarbo
wych i komunalnych. 

Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego: Sew. Ludkiewicz 

Minister Skarbu: W. Grabski 

.. 

553. 

Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu 
Ziemskiego wydane w porozumieniu z Mi

nistrem Skarbu 

z dnia 30 maja 1923 r. 

VI przedmiocie wykonania ustawy z dn. 19 kwiet
nia 1923 r. o przyznaniu kredytu na pomoc dla 

osadników. 

Na mocy art. 10 ustawy z dn. 19 kwietnia 1923 r. 
o przyznaniu kredytu na pomoc dla osadników (Dz. 
U. R. P. N2 54 poz. 375) zarządza się co następuje: 

§ 1. Pożyczki z funduszu 50 miljardów marek, 
ustanowionego w ustępie 2 art. 2 ustawy z dnia 
19 kwietnia 1923 r. o przyznaniu kredytu na pomoc 
dla osadników (Dz. U. R. ,P. N2 54 poz. 375) oso
biście gospodarujących na swych osadach przyznają 
dla osadników cywilnych i wojskowych nie korzy
stających z parcelacji z ustawy z dnia 17 grudnia 
1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego 
(Dz. U. R. P. 1921 r. NQ 4 poz. 18)-okręgowe urzędy 
ziemskie. Pożyczki z tego funduszu . dla osadników, 
korzystających z ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. 
(Dz. U. R. P. 1921 r. NQ 4 poz. 18) udziela Państwo
wy Bank Rolny na podstawie odrębnych prze
pisów. 

§ 2. Pożyczki mogą być udzielane jedynie za
kwalifikowan ym w myśl obowiązuj ących przepisów 
osadnikom - posiadaczom' osad nabytych w czasie 
od powstania Państwa Polskiego do końca roku 1922 
z uwzględnieniem również tych osadników, którzy 
będą osadzeni w roku 1923 na gruntach już zajętych 
pod osadnictwo do dnia 31 grudnia 1922 r., a to na 
zaspokojenie naj niezbędniejszych potrzeb kredyto
wych osadników w dziedzinie zagospodarowania i po
budowania si ę. 

Pożyczki mają być udzielane w miarę istotnej 
potrzeby,- ogólna suma pożyczki udzielanej jednemu 
osadnikowi nie może jednak przekraczać równowar
tości kwoty 1250 złotych. 

§ 3. Pożyczki udzielane w myśl niniejszego 
rozporządzenia są wydawane na skrypty dłużne. 
Pożyczki te są krótkoterminowe i winny być najpóż
niej po upływie jednego roku od chwili udzielenia 
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pożyczki bądź spłacone w gotówce, bądź ze względu 
na stan materjalny osadnika skonwertowane na po
życzki na dłuższy- termin ze źródeł emisyjnych, a to 
w myśl przepisów, które w tym przedmiocie będą 
wydane i do których pożyczkobiorca będzie musiał 
zastoso'vvaćsię pod groźbą utraty prawa do Iwo
wersji. 

§ 4. Pożycżl~i udzielane są w walucie marko
wej za skryptami dłużnemi cpie'ł'ającemi na złote 
w wartości określonej Vi ustawie z dnia 26 września 
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 B3 poz. 740), przyczem kurs 
przerachowania złotych na marki usta la Minister 
Skarbu; pożyczl«i podlegają oprocentowaniu po 4% 
od sta w stosunku rocznym. Procenty są płatne 
z dołu i pobierane w markach polskich na podstawie 
odpo '.l iedniego przeliczenia przypadającej Skc:rbowi 
Państwa tytułem oprocentowania kwoty w złotych. 

Kurs przeliczenia złotych na markL polsl<;ie 
w celu spłaty pożyczki lub w celu uiszczenia pro
cen [ów ustala {\flinister Skarbu. 

§ 5. Osadnicy, ubiegający się o pożyczkę, 
winni złożyć właściwemu Komis:Jfzowi ziemskiemu 
lub okre:gowemu urzędowi ziemskiemu podanie we
dług załączonego wzoru (załącznik 1). 

Podania zaopinjowane odręcznie przez komisa
rza ziemskiego lub sprawdzone na podstawie ma
terjałów, posiadanych przez okręgowy urząd ziemski, 
są niezwłocznie rozpatrywane przez prezesa okręgo
wego urzędu ziemskiego, który decyduje o przyzna
niu pożyczki i ustala jej wysokość. 

O przyznaniu pożyczki okręgowy urząd ziemski 
natychmiast zawiadamia petenta żądając przedsta
wienia odpowiedniego skryptu dłużnego według za
łączonego wzoru (Załącznik 2 dla b. zaboru rosyj
skiego i załącznik 3 dla b. zaboru austrj ackiego). 

Tożsamość podpisu petenta na skrypcie dłuż
nym winna być zaświadczona bądź notarjalnie, bądź 
przez właściwego sędziego pokoju, wójta gminy lub 
komisarza ziemskiego, stosownie do przepisów, obo
wiązujących w miejscu sporządzenia skryptu dłużnego. 

§ 6. Należności z tytułu pożyczki nie wpłacone 
w terminie bądą uważane za zaległe. Od sumy zaległej 
pobierane będą odsetki zwłoki w stosunku 1/2% za 
każdy cały lub rozpoczęty miesiąc zaległości. ' 

§ 7. Należności nie wpłacone w terminie płat· 
ności podlegają przymusowemu ściągnięciu przez 
Państwowy Bank Rolny w trybie administracyjnym 
przewidzianym wart. 9 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 54, poz. 375). 

§ 8. Pożyczki bez względu na pierwotny umó
wiony termin stajCl się natychmiast płatne jeżeli nie 

---_._---------, -.-
zost~ły spełnione przez dłużnika warunki, zastrzeżone 
w skrypcie dłużnym. 

§ 9. Pożyczki przewidziane w r:ln iejszych prze
pisach udzIelane będą z przeznaczonych na ten cel 
fun duszów Glównego Urzędu Ziemskiego, który 
określi sumy, jakiemi poszczególne okręgowe urzędy 
ziemskie uprawnione będą dysponować. 

§ 10. Hdminis tracja pożyczkami, udzielonemi 
na mocy niniejszych przep isów, powierza się Pań
śtwowemu Bankowi Rolnemu, którego obowiązki 
z tego tytułu obejmują: 

1) ewentualne wypłacanie pożyczek, 
2) inkasowanie i ściąganie rat i wszelkich na

lc ,żności, wyplywających z udzielania pożyczek, 
3) przestrzeganie, aby zobow iązania, składane 

przez dłużników i interesowane w udzieleniu 
pożyczek osoby, odpowiadały wymaganiom 
niniejszych przepisów, oraz aby spłaty poży
czek następowały w sposób przewidziany 
przy wydaniu, 

4) prowadzenie odrębnej dla tych pożyczek ksi~
gowości, 

5) przedkładanie Prezesowi Głównego Urzędu 
Ziemsldego miesi~cznych sprawozdań bu
chalteryjnych. 

Pozatem administracja pożyczkami podlega 
przepisom, zawartym wart. 8-13 Statutu . Państwo
wego Banku Rolnego. 

Miesięczne sprawozdania buchaltaryjne Państwo
wego Banku Rolnego, o których mowa w p. 5 ni
niejszego paragrafu, Główny Urząd Ziemski będzie 
podawać do wiadomości M~nisterstwa Skarbu. 

§ 11. Dodatek administracyjny na pokrycie 
wydatków, związanych z wykonaniem czynności po
wierzonych Państwowemu Bankowi Rolnemu (art. 5) 
uiszcza dłużnik przy udzielaniu pożyczki z góry. 

§ 12. Podania, skrypty dłużne, zaświadczenia, 
pokwitowania z odbioru i ze zwrotu sum pożyczko
wych oraz inne akty i dokumenty związane z udzie
leniem osadnikom cywilnym i wojskowym państwo
wej pomocy kredytowej, tudzież podania o ulgi przy 
spłacaniu tych pożyczek wolne są od wszelkich opłat 
skarbowych i komunalnych. 

§ 13. Osadnikiem VI rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia jest każdy nabywca gospodarstwa lub 
działki gruntowej z majątków rozparcel0wanyc:h 
w myśl ustaw o reformie rolnej. 

Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego: Scw. Ludkiewicz 

Minister Slmrbu: W. arabski 

J .. 

r 
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Załącznik 1 do § 5 rOlp. Pr. Gl. Orz. 
Ziem. z dn. 30 maja 1923 r. poz. 553. 

Zaznaczenie decyzji z dn ..................................................... -............ _ ......... -. 192 ........... r.: przyzneno 
pożyczki Mkp. na kupno .... . 

-----_ .. -_ ........... _ .......... __ ._._ .... _._ .. __ ._ ....... _--_ ........ __ ...... _-----------
wypłacaną niezwłocznie ewentualnie w .............. ratach. 

Wypłacono: L ... ___ ... ______ ..... MI~p. w dn ........ _. ____ . ___ .. J 92 __ r. 
II MI<p. w dn.. • 192 .... ________ r. 
III. Mkp. w dn ........................ -.... -. __ ......... 192 .......... r. 

Do Pana Prezesa 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w ...... n_ ....................... u_ ... _ .... _.*~_ .... _ .............. ___ •• 

Osadnika (nazwisko i imię) --_ ................ _ ............ _-------
! 
! 

byłego bezrolnego, małorolnego, pełnorolnego, służby folwarcznej, ! 
inwalidy wojennego, zasłużonego żołnierza W. P., obecnie posiadacza" 
działki gruntowej N!~ .... .... ..._ ...... o obszarze .......................... _ .. _ ... ha 
z majątku ............ -....... - ......... w gminie ..... _ 
powiecie ... województwie _ 

p O D F\ N I E. 
} 

Podając mzeJ szczegółowe dane o składzie rodziny, stanie posiadania i zagospoda' i 
rowaniu się, proszę o udzielenie mi pożyczki, a mianowicie na: 

1) kupno zboża i kartofli dla dokonania zasiewów: 
aj wiosennych na obszarze. ha 
bJ ozimych na obszarze ............ _ ........................ _ ............ _ ..... _ ha 

na sumę ''''k .... ----___ 04 •. 

2) kupno inwentarzy żywych: 
aj , .......................... koni, bJ krów 

na sumę Mk ...... ____ . ______ \ 

3) kupno inwentarzy martwych: 
aj .............. wóz, b) .............. pług, e) ........... brona, 
d) ............ wialnia, ej .... --..... -...... --....... ---.-.. - __ .... _ ...... .. 
_ ......... - ................................... _ ... _ ... __ ._._._---

na sumę Mk. 
4) kupno materjałów budowlanych dla: 

aj zabudowań gospodarczych, b) domu mieszkalnego 
n'a sumę Mk .. 

5) zwózkę materjałów budowlanych, zapłacenie robocizny 
i wogóle wzniesienie zabudowań gospodarczych i mie· 
szkalnych 

J 

na sumę Mk ... __ . _ '~ 

Ogółem zaś na sumt( fJikp ........... _._ .... __ ._ ... ____ ; 
dn. _____________ __ 192 ............. r. 

(podpis petenta) 

----... ---"_-..... ---J.ł', 
),' 

za nie umiejącego pisać (wymienić nazwisko i imię) .·-. 
\.~ 

.~ ______ .~._._~ _ ___ • _ ____ ---.. ... 1, 

na skutek jego osobistej prośby podpisał ........... .. 
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_._--------_._---------------,.-------------
Dane 0 - osadniku zgłaszającym się o pożyczkę. 

r. Skład rodziny (wymienić imiennie wszystkich członków rodziny z oznaczeniem wieku, 

oraz osób zatrudnionych w gospodarstwie) _._. __ . ___ .. _. __ ....... ____ ._' _ ... _ ...... _ ... _ ..... __ ._. __ • _ ....... ;'_ ... _.-.. _---.... __ .... _ .. _ ............ _-------_ .. _-_._ ... _-_ .... __ .... __ ._ .... _._---

II. Działkę gruntową nabył w roku ............................................. na podstawie aktu kupna· sprze· 

daży, umowy przyrzeczenia sprzedaży za cenę · .... -....................................... Mkp. (z parcelacji prywatnej) 

i objął w posiadanie w .. _____ .. roku. 

III. Posiada obecnie: 

a) __ ... _ krów 

b) _"_ koni 

c) __ wozów 

d) ........... pług. 

e) __ bron 

f) --- wialni 

g) młynek 

i) zabudowań gospodarczo (jakie) _ ............. __ 

j) zabudowań mieszkain. (jakie) _" __ ""'_ 

k) 

I) 

N. Dokonał lub dokona zasiewów bez p'aństwowej pomocy kredytowej: ' 

a) w jesieni 192. __ r. na obszarze .. __ ....... ha 

b) na wiosnę 192 ...... r. na obszarze ha 

c) w jesieni . 192 ...... r. na obszarze .......... __ ........ ha 

V. Dotychczas otrzymał państwową pomoc kredytową: 

a) od Głównego Urzędu Ziemskiego w r ... ____ ......... _ .. na kupno gruntu fv'\k ........... _ .... _ .... _..:._ 

b)" " " " w r....... ..na zagospodarowanie się Mk ........ _ ...... _ .... __ 

c) " Minist. Robót Publicznych w r ........................... na pobudowanie się Mk ......... _____ _ 

d) .. .. Rolnictwa i Dóbr Państwowych w r . ........... _ .. _._.w gotówce Mk..._ ... __ . __ ... ..... _ 

e) ........ __ . __ ... ___ ._._._ .. .w r .. ____ ... w naturze, a mian.: konia, wóz, budulec' 

f) ..... __ .. __ ' 

.. __ .. __ ." ........ _ ... dn .... __ ._. ______ 192 __ r. 

(Podpis petenta lub w razie jego niepiśmienności innej osoby) 
\ 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzają: 

(podpisy i pieczęcie instytucji rządowych, urzędów gminnych, społecznych, samorządowych i t. d.) . 

--------------------,-_._-_ ... _ .................. -
-------------------'. __ ._-_.-... -... _-_._-
--.n .... - .. --.... --.......... -... --....... ----~-7~.--.. a.o--...... __ .... _.a.o_ .. _ ... _ .. _ 

Opinja Powiatowego Komisarza Ziemsldego: 
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Załącznik 2 do § 5 rozp. Pr. Gt. 
Urz. Ziem. z dn.30<V 1923 r. poz. 553. 

Wzór dla b. zaboru rosyjskiego. 

. Na podstawie\art. 8 Ustawy z dnia 
19 kwietnia 1923 r. (Dz. Ust. N~ 54 
poz. 375) wolne od wszelkich opiat ska~· 
bowych i komunalnych. 

§ 1. Niże) podpisany ____ o .. _ ... _ .. -_. 4 

oświadcza, że z funduszu przeznaczonego na pomoc dla osadników na mocy ustawy z dnia 19 kwiet
nia 1923 roku o przyznaniu kredytu na pomoc dla osadników (Dz. U. R. P. N2 54 poz. 375) otrzy
melł od Państwowego Banku Rolnego w Warszawie stosownie do decyzji Prezesa Okręgowego Urzędu 
Zi emskiego w ..... _ .......... ..:. ........................................... __ . __ ................. _._ z dnia .. ............................................... _ ....................... _ 192 ..... r. na 
cele wymienione w tej decyzji pożyczkę w gotowiźnie w sumie złotych polskich ............................................... słowo 
nie .. ........... ... . .... .... .. ............. _ ................................... _ ......................... _ ...... _ .. __ .............. ___ ............................ -.. .. .. _ ....... -
czyli, wedle kursu w dniu wypłaty pożyczki marek ...... słownie ..... _ ..... __ 
.. _ ..... .. .... .................... ............................................. ............................ _--------_ ..................................................... ~ ................. _ .............................. -
i z otrzymania tej pożyczki kwituje. Powyższą sumę złotych ' polskich .......... _ ....... _ .................................. _ ............ _ .... _ ............ . 
zobow i ązuje się zwródt Pań :;twowemu Bankowi Rolnemu w Warszawie w ciągu roku od dnia wypłaty 
po-r.yczki bez wezwania i posbwier.ia w zwłoce, a to w złotych polskich, względnie w walucie, mającej 

. Ob j ~3g w kraju. według kursu ustanowionego przez Ministra Skarbu VI stosunku do złotego polskiego 
w dniu faktycznej spłaty pożyczki. 

§ 2. Od sumy przyznanej pożyczki w złotych polskich, dłużnik obowiązany j est opłacać procenty 
w wysokości . 4 od sta rocznie. Zasady, obowiązujące dla spłaty kapitału pożyczki, mają zastosowanie 
również do procen tów. . 

, Dłużnikowi służy prawo spłacania pożyczki w całości lub CZE;ści w każdym czasie przed terminem 
płatności. 

Rolny. \~zit~d;i~z~~~~~~·;,~y .... U·;;ąd .. ii~;~ki-; .. ____ ~= .... _ ........... _ ....... _-=.~. ~~o;,~~~~~::ń:t~?;~~a~:~~ 
cej do wypłaty sumy pożycz.kowej dodatku administracyjne.go w ' stosunku jeden od sta na rzecz PZiń· 
stwowego Banku Rolnego, 

§ 4. Wszelkie koszta i wydatki; połączone z pożyczką, a w szczególności ewentualne na leżytoś ci 
skarbowe, notąrjal,ne,hipoteczne, tak z tytułu wpisania, jak i wykreślenia, jak również koszta procesowe, 
sądowe i egzekw::yjne nawet przez osoby trzecie spowodowane, zobowiązuje się dłużnik ponosić z włas' 
nych funduszów ewentualnie zwróci t je w całości Państwowemu Bankowi Rolnemu wraz z odsetkami 
w wysokości czte:rech (4) od sta rocznie, które biegną od dnia uiszczenia rzeczonych koszt~w i wydatków 
przez Bank aż do dnia ich rzeczywistego zwrotu Bankowi. 

§ 5. Dłużnik zobowiązuje się użyt otrzymaną pożyczkę na cele w powołanej decyzji o przyzna· 
. 'k' 'l " • mu pozycz I oznaczone, a w szczego nOSCJ na __ .... ~ ... _._ .... _ ....................................... _ ........ _ ......... _ ............................................... -

_ .. _--_.- ------- ............ _ ... _----_ ..................... _ ......... - ...... _ ...................................................................................... -
._--_._ ....... _ .... _---------

przyczem pod<;je si~ w tym względzie kontroli i żądaniom Okręgowego Urzędu Ziemskiego w ......................... . 
. _ ............ _ ................. _ ... ~ ............ ___ ._ .. _. któremu bezpośrednio lub za pośrednictwem podwładnych organów służy 
prawo sprawdzenia, czy otrzymana pożyczka użyta została na cele w decyzji powyższej wskazane. Dłuż-
nik przyznaje zarazem OkrE;gowemu Urzędowi Ziemskiemu w ................... ______ .......... .... __ .... . ____ ... ____ . __ .. __ ____ . __ . prawo bezpo· 
średniego lub pośredniego zakupienia z funduszów przyznanej pożyczki na jego, dłużnika, rachunek i rzecz 
materjałów i przedmiotów niezbe:dnych na cele wymienione z obowiązkiem odbioru tych przedmiotów 
w terminie i w miejscu wskazanem, przez tenże Urząd. Odnośnie do gospodarstwa, względnie działki, na 
którą udziel.-,ną została pożyczka, dłużnik podaje sie: ograniczeniom i warunkom, ustanowionym w Prze· 
pisach z dnia 5 sierpnia 1922 r. wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu 
z Ministrem. Skarbu (Monitor Polski Ng 251 z 1922 r.) oraz wszelkim innym w tym przedmiocie wydanym 
lub w przyp2łości mogącym być wydanemi przepisom, tudzież ograniczeniom wskazanym wart. 33 ustawy 
z ' dn. 15 I4>ca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Ng 70, poz. 462). .' 

§.6. Niespłacona suma pożyczki wraz z ubocznemi należytościami staje sie: wymagalną i . podlega 
natychm'-tstowemu zwrotowi Państwowemu Bankowi Rolnemu: a) jeżeli nie zostały spełnione przez dłużnika 
warunki, zastrzeżone przy udzieleniu pożyczki, a zwłaszcza gdy pożyczka nie została użyta na cel w~kazany 
przy jej. udzieleniu, b) jeżeli posiadłość dłużnika jest przezeń umyślnie lub n~ skutek niedbalstwa niszczona, 
c) jeże. dłużnik działa wbrew ograniczeniom i warunkom w niniejszym skrypcie zastrzeżonem, d) jeżeli 
dłużnik. z chwilą zaprowadzenia hipoteki dla posiadanego gospodarstwa, względnie działki gruntowej nie 
zabez!f~czył hipotecznie . zaciągniętej pożyczki. 

§ 7. W rązie niespłacenia pożyczki w terminie przewidzianym przez §§ 1 i . 6 niniejszego skryptu 
dłużnik obowiązuje się uiścić odsetki zwłoki od niespłaconej sumy w stosunku lJ;Pjo za każdy cały lur, 
rozJ)oc:żęty miesiąc zal~9.łości. 
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§ 8. O Il€ Okr~gowy Urząd Ziemski uzna hipoteczne zabezpieczenie pożyczki za potrz~bne, dłużnik 
obowitlzuje się zabezpieczyć pożycz\<<:: na 1 N. Dzi ału tV wykazu hipotecznego należącej do niego meru

, chomości w formie aktu jednostronnego na rzecz Skarbu Państwa wraz z 10°/0 I<aucją na zabezpieczenie 
nieuprzywilejowanych procentów i kosztów pod rygorem natychmiastowej wymagalności całej udzielonej 

. pożyczki. O ileby nieruchomość nie miała urządzonej hipoteki, dłużnik obowiązuje się wywołać pierwiast
kową regulację takowej i zabezpieczyć należność Skarbu Państwa w sposób wyżej wskazany pod rygorem 
wymagalności całkowitej należności z tytułu udzielonej .pożyczki. . 

§ 9. Dla wszystkich sporów, mogących wynIknąć z umowy niniejszej strony uznają wyłączną 
właściwość Sądu Okręgowego w _. ____ . ____ .............. ____ .... _ ..... __ 

. Załłłcznłk 3 40 § S roz~ . Pr. al. Un 
ll!!m. z dni~ JON 1923 r. poz. 553. 

Wzór dla b. zaboru lWstrjacklegQ. • 

S KRY P T P t. O t. MY. , . 
I 1 do § 7 według brzmienia załącznika 2-
§ 8. Dłuż,nik (imi~ i nazwisko)_ .. _. __ ._ .... _._ .. _._ ... _____ ..... _ .. _ ..... _ ...... . ._" ...... __ 

ust~sna,wia niniejszem prawo zastawu:' a dla sumy mk. _ ............. ____ . __ (suma wypłaconej poźyc:zkj) wraz 
z 4% od dnia -...... -.... -............. wypłaty pożyczki) oraz kosztami sądowemi i egzekucyjnemi; b) dla kaQ(;ji 
w sumie maręk .. _ ......... (dziesięć procent sumy pożyczkowej) dla wszelkich innych kosztów 
i należytości, którym nie służy prawo pierwszeństwa sumy kapitałowej i zezwala, ażeby powyżs~ prawo 
zastawu wpisanem zostało w stanie biernym nieruchomości, objętej w. h. 1 _ ....... __ ...... _ .. ~ ____ ..... -,-._ .. __ _ 
ks. gr. gm. kat. ........ _. _______ __ 

§ 9. Dla wszystkich sporów, mogących wyniknąć z umowy niniejszej, str,ony uznaj~ wył~(;n~ 
właściwość Sądu rzeczowo właściwego we Lwowie. \ 

554. 

Rozporz"dzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 12 lipca 1923 r. 

W przedmiocie taksy aptekarskiej. 

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej usbnvy sani
tarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 63, 
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej 
z dnia 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. 
Ni 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zbiór 
praw t. XIII 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy 
przemysłowej oraz rozporząd.zenia Rady Ministrów 
z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 21, poz. 169) 
zarządza sit; co nast~uje: . 

§ 1. Osoby, wymlerlione '" § 1 rozporzqdze
nla Ministra Zdrowia Publicznego. wydanego w po
rozumlemu z Mini~trem b. Dzielnicy Pruskiej :z: dnia 
20 styclnia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek 
.rodków leczniczych· oraz określenia Ich ceny (Dz. 

U. R. P. N!! 11, poz. 100), mogą ;~a wszystkie środki 
lecznicze i naczynia pobierać c{my wyższe od cen 
wyszczególnionych na nie w załąc:miku do rozporzą
dzenia Ministra Zdrowia , Publiczne~lo z dnia 11 lutego 
z uwzględnieniem rozporządzenia :t dnia 10 marca, 
'z dnia 10 kwi:tnia, z dnia 28 k1ietnia i z dnia 
1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. (!!N!! 23, 30, 45, 
52 i 57 poz. 141, 187, 309, 364 i 41".1) o 100%, oraz 
za prac~ przy recepturze do cen ustanowionych 
w załączniku do rozporządzenia MInistra Zdrowia 
Publicznego z dnia 19 stycznia 1923 r. w pzedmłocie 
taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. 1'& lQ, poz. 67) mo
gą doliczać 540%. 

, § 2. Rozporządzenie niniejsze wcllodzJ w tycie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowh,· 
zującą rozporządzenie Ministra Z~rowia t Publicznego 
z dnia 16 c:zerWC8 1923 r. w przedmJocie taksy apte
karskiej (Dz. U. R. P. Na 63. poz. 477). 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia PubticznegQ: Buj<116ki 

________ wi1~z.~a. ~łp<:zono w Druk.mł P'l\stwOw.r z pol;~,nl. ",",",.lr. sp~a,włe~l~o!(:' • . -:: :::~i7'56P 
K~mto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności H2 30130. 


