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645.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

Prezes Rady

z dnia 30 lipca 1923 r.

.,
i.

w przedmiocie niektórych zmian statutu Po-

stępuje:

§ 1_ Zatwierdza

Witos

Minister Skarbu: H. Lind6

znańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku
O\...~
Poznańskiego Zi~mstwa Kredytowego.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca
1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych
i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu
ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej
(Dz. U. R. P. N2 75, poz. 511) zarządza si~ co na-

Minist~ów:

Załącznik do § 1 punktu l
rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 30 lipca 1923 r., poz. 645.

II. Dodatek do statutu Poznańsk'ego Ziemstwa
Kredytowego z; dnia 8 czerwca 1922 r. i z dnia
22 marca 1923 r.
Otrzymują brzmienie następujące:

się

uchwalone no walnem zebraniu Poznań skiego Ziemstwa Kredytowego w dniu
18 czerwca 1923 r. zmiany statutowe, a mianowicie:
1) II dodatek do statutu Poznańskiego Ziemstwa
Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 roku
(Dz. U. R. P. N2 57 poz. 519),
2) uchylenie XII dodatku do statutu Poznań
skiego Ziemstwa Kredytowego z dnia 13 maja
1857 roku, do II regulaminu z dnia 5 listopada
1866 roku, do III regulaminu z dnia 4 maja
1884 roku, I do IV regulaminu z dnia 1 czerwca
1895 roku, do nowego statutu z dnia 4 sierpnia 1896 roku, do V regulaminu z dnia
31 grudnia 1900 roku, do statutu dotyczą
cego zastąpienia wszystkich systemów listów
zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego przez wspólny Komitet Ziemstwa
i wspólne Walne Zebranie z dnia 24 lutego
1902 roku i do statutu z dnia 30 czerwca
1913 roku - z dnia 8 czerwca 1922 roku
(Dz. U. R. P. Ng 57, poz. 519),
3) I dodatek do statutu Banku Poznańskiego
Ziemstwa Kredytowego z dnia 8 czerwca
1922 roku (Dz. U. R. P. N2 57, poz. 519).

§ 2. Wykonanie niniejszego
rucza si.; Ministrowi Skarbu. .

rozporządzenia

Wstęp:

Nazwa, cel i siedziba Poznańskiego
Ziemstwa Kredytowego.

Poznańskie Ziemstwo Kredytowe jest stowarzy.
szeniem właścicieli nieruchomości zjel)1skich Województw: Poznańskiego, Pomorskiego i Sląskiego, mającem na celu:
1) udzielanie pożyczek na hipotekę nieruchomości ziemskich dla członków swych w myśl
statutu,
2) przedsiębranie za zezwoleniem Ministra Skarbu
innych czynności, a to bezpośrednio lub przez
stworzone przez siebie instytucje, mające na
celu udzielanie kredytu, dostosowanego do
potrzeb rolnictwa.
Stowarzyszeni są odpowiedzialni takie osobistym
majątkiem za zoBowiązania Ziemstwa. .
Ziemstwo jest korporacją publiczno·prawną o charakterze pupilarnej pewności i ma siedzibę oraz S"d
właściwy w Poznaniu.
§ 1 - 7 otrzymują nagłówek': • Tytuł I. Udzie-

lanie

pożyczek",

'

§ 1. Liczba 3. Zamiast .. Ministra Rolnictwa
. i Dóbr Państwowych" - ,.Ministra Skarbu".
Dotychczasowy § 2 dołącza się jako osobny
poust~p do § 1 i uzupełnia si~ słowami:

•

I

.,

•
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.. W razie niekorzystania z pożyczki w ciągu
roku oblicza Ziemstwo koszty. związane
z przeprowadzeniem wniosku o pożyczkę".
pół

§ 2. Ziemstwo udziela pożyczek:
a) zwyczajnych: w markowych listach zastawnych,
b) dodatkowych: 1) w listach-rentowych żytnich.
2) w listach zastawnych dolarowych.
a to na podstawie statutowych oszacowań.
Wszelkie dotychczas udzielone pożyczki - z wyłączeniem pożyczek udzielonych w 40f0-owych Nowych
listach zasta\\ll1ych z stemplem polskim - konwertuje się bezpłatnie na pożyczki zwyczajne. udzielone
w polskich listach zastawnych. a podzielne przez 1000
z zaokrągleniem wzwyż, przyczem policza się dłużni
kowi przy spłacie całlmwitą umorzoną kwotę. Wyznaczenie terminu konwersji pozostawia się Dyrekcji
Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. Dla pożyczek.
udzielonych dotąd w 4% -owych Nowych lisŁach zastawnych z stemplem polskim, obowiązują statut
z dnia 8 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. N!! 57. poz. 519)
i uzupełnienie statutu z dnia 22 marca 1923 r. (Dz. U.
R. P. N!! 38. poz. 254).

'(

§ 3.

..

Pożyczki

zwyczajne:

I. Pożyczki zwyczajne udziela się w wysokości
"/3 szacunku, który dokonuje się:
a) na podstawie oszacowania na miejscu według
załączonego regulamiilu szacunkowego, albo
b) na podstawie 120-krotnego czystego dochodu
katastralnego z odliczeniem 20-krotnej wartości ciężarów zapisanych w dziale II księgi
\Vie~zystej, lub kapitału potrzebnego na spła
ceńie rent, o ile niższym jest od 20-krotnej
rocznej wartości tychże ciężarów. Ustalenie
wartości szacunkowej może nastąpić tylko
w razie uznania, że budynki w majątku i inwentarz wystarczają dla gospodarstwa. W każ
dym razie przysługuje Dyrekcji Poznańskiego
Ziemstwa Kredytowego prawo zażądania oszacowania na miejscu (a).
Pożyczki w latach zastawnych udziela się w razie
braku specjalnych umów pod następującemi warunkami:
.
l) hipoteka w wysokości kapitału, procentów
i kosztów wyskarżenia i wyegzekwowania ich
musi, z wyjątkiem ciężarów, podanych w § l
pod N2 2, być zapisaną na pierwszem miejscu.
Dyrekcja Ziemska może w razie zaintabulowania w dziale II ' lub III księgi wieczystej
zapisów, których nie można natychmiast usunąć przez wykreślenie, udzielenie pierwszeń
stwa lub wskutek innych trudności, mimo to
wydać pożyczkę w listach zastawnych z odliczeniem wartości tychże zapisów lub zabezpieczając s~ w inny sposób według uznania
Dyrekcji,
2) pragnący C\trzymać pożyczkę musi w akcie
dłużnym

przejąć zobowiązanie niewydzierża

wienia obdłużonej majętności bez zezwolenia
Dyrekcji Ziemstwa. Dyrekcja decyduje według własnego uznania, czy i o ile można
obdłużyć dobra poprzednio wydzierżawione,
3) procenty opłaca się Vf gotówce lub w nie-

83.

'6

przedawnionych płatnych kuponach Poznań..
skich listów zastawnych,
4) budynki na obdłużonych majętnościach muszą
być aż do całkowitego umorzenia długu zabezpieczone w odpowiedniej wysokości w Krajowem Ubezpieczeniu Ogniow~m. Właści
ciele obd,łużonych majętności z szacunkiem
niżej 50000 marek mają pozatem obowiązek
odpowiedniego ubezpieczenia całkowitego
sprzętu, oraz żywego i martwego inwentarza
od ognia, a ziemiopłodów od gradobicia,
5) każdy nowonabywca obdłużonej majętności ma
obowiązek przejęcia ' w dokumencie sądo·
wym lub notarjalnym osobistego zobowiązania
z pierwotnego aktu dłużnego oraz poddania
sią wszelkim przepisom, nie wykluczając PÓt·
niejszych prawidłowo wydanych uzupełnień,
i nadesłania takiego dokumentu Dyrekcji
w przeciągu najdłuiej 3 miesięcy po zapisaniu go jako właściciela nieruchomości w ksi~
dze wieczystej,
6) w razie obdłużenia drzewostanu według jego
wartości dochodowej ma dłużnik obow'iązek
należytej uprawy leśnej według plariu gospodarczego, ustawionego przez Dyrekcj~ Ziems~wa, pod nadzorem Ziemstwa. Dłużnik ma
obowiązek prowadzenia księ'gi wyrębów :tv sposób przepisany przez Dyrekcję Ziemstwa,
prowadzenia wykazów trzebień rocznych i wykonanych zalesień (kultur) oraz nadesłania
ich corocznie Dyrekcji Ziemstwa do 1 lipca.
Dyrekcję Ziemstwa należy niezwłocznie uwia~
domić o każdym pożarze. Dyrekcja zarządza
według swego uznania najmniej co trzy lata
oględziny leśne na miejscu
przez rzeczoznawcę leśnego, delegowanego przez Dyrekcję. Oględziny dotyczą nietylko stwierdzen!a,
czy przestrzegano pląnu gospodarczego i czy
skutecznie przeprowadzono zalesienia (kultury), lecz także stwierdzenia, czy trwałość
dochodów nie jest zagrożoną. Koszty ogl~.
dzin ponosi dłużnik,
7) dłużnik jest zobowiązany zezwolić członkom
Dyrekcji lub ich pełnomocnikom na objazd
lub obejście posiadłości we wszystkich cz~
ściach tejże, a w razie wydzierżawienia w kontrakcie dzierż?lwnym nałożyć tenże obowią
zek dzierżawcy,
8) dłużnik ma obowiązek zwrócenia Ziemstwu
wszystkich wydatków, jakie zostały poniesione w czasie sekwestru na cele utrzymania i koniecznej naprawy gospodarstwa, a które nie dadzą się zwrócić z dochodów majątku, oraz wydatki biurowe za czynności
Ziemstwa, poniesione w jego interesie.
Pożyczkę zwyczajną podzielną przez 1000, zaokr~glając ją wzwyż, udziela się w listach zastawnych Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, brzm1ą
cyc h ne marki polskie aż do czasu ustalenia si~ innej waluty państwowej.
11. Od nominalnej wartości pożyczki pład si~
od l-go dnia półrocza, w którym uzyskano pożyc:zk~:
4% rocznie na oprocentowanie długu,
112% rocznie na amortyzacj~,
5% rocznie na . koszty administracyjne.

•
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Rmortyzacja dobrowolna jest nadal niedozwolona. Umorzoną dotychczas dobrowolną kwotę pożyczki stawia się dłużnikowi do dyspozycji.
III. dotychczasowe §§ 35-39 z modyfikacją, że:
a) w § 35 pozostawia się tylko pierwsze zdanie,
zmieniając słowa ,,§ 14" na .§ 3 lI".
b) w § 38 uchyla się ustęp I.
IV. dotychczasowe §§ 50-52.
Pożyczki

dodatkowe.
§ 4a. Pożyczki w żytnich listach rentowych:

•

Pożyczki dodatkowe udziela się od 1 lipca 1923 r.
wykluczeniem drzewostanów, obdłużonych na mocy
dochodowości - wyłącznie na ziemię, na warunkach
podanych w § 3, VI formie listów rentowych, opiewających na żyto, a to na podstawie przeliczenia
dotychczasowych szacunków według ostatnich norm
szacunkowych (statut z dnia 8 czerwca 1922 r.-Dz.
U. R. P. NI! 57, poz. 519) lub na podsł:.j3wie oszacowania na miejscu lub na zasa,dzie 120-krotnego czystego dochodu gruntowego, z tem, że udzielać się
będzie na 1 ha ziemi,' OszZ1 cowanej
do 400 mk pożyczkę wart. 4 m. et. (400 kg.)
Z

od 400 do
600 do
800 do
1000 do
1200 do

od
od
od
od

600.
800.
1000"

"
"
..

1<400"
ponad 1400"

"
"

l~OO"

Ił

" 6 " , , (600,,)
" 8 " , , (800,,)
"10,,.. (1000 " )
" 1 2 " , , (1200 • )
"14.,, (1400 .. )
,,16 " " (1600 " )

Pożyczki dodatkowe będą zaintabulowane jakb
dług realny (N. K. C. §§ 1105 i 1199) w dziale II
księgi wieC:zystej na pierwszern miejscu lub przynaj-

.

-

mniej z prawem równorzędności z zaintabulowanemi
rentami, a tal<że z pierwszomiejscową hipoteką Ziemstwa działu III księgi wieczystej.
.
W razie wydzierżawienia obdłu żon ej majętności
bez inwentarza wolno udzielić tylko połowę przypl'ldającej na majętność pożyczki dodatkowej. W razie
późniejszego wydt:ierżawienia

obdłużonej majętności

bez inwentarza jest połowa udzielonej · pożyczki dodatk?wej natychmiast bez wypowiedzenia płatną,
a mianowicie wyłącznie w listach rentowych.
Przy wydaniu pożyczki żytniej odciąga się od
niej pożyczkę hipoteczną Ziemstwa, zapisaną w III dziale
księgi wieczystej, przeliczając ją na wartość żyta, z zaokrągleniem wzwyż w pełnych metrycznych centnarach.
Pożyczkę Ziemstwa, udzielaną na drzewostany
według ich dochodowości, można na życzenie dłuż
nika przeliczyć podług wartosci żyta.
Przy udzieleniu pożyczki dodatkowej nie pobiera
się od d otychczasowych stowarzyszonych żadnego
w:;tępnego (§ 2). Od nowoprzystępujących dłużników
pobiera się 1°1o wstępnego od całej sumy pożyczki
zwyczajnej i dodatkowej.
Od nominalnej wartości pożyczki dodatkowej
płaci się:

6010

rocznie na oprocentowanie długu,
"
"koszty administracyjne.
Rmortyzacja . długu jest wykluczona.

1%

.
§ 4 b. Pożyczki dodatkowe w dolarowych
listach zastawnych.
.pożyczki dodatkowe w postaci listów zastawnych,
brzmiących

na dolary Stanów Zjednoczonych Północ-

nej Rmeryki, udziela się od dnia 1 lipca 1923 rok u
na ziemię na warunkach podanych w § 3, a to na
podstawie przeliczenia dotychczasowych szacunkó w
według ostatnich norm szacuńkowych, lub na pod·
stawie nowych oszacowań lub na podstawie 120-krotnego czystego dochodu katastralnego (§ 3 b), z t e rn,
ie udzielać się b~dzie na ha ziemi oszacowanej ,
do 400 marek, pożyczkę w wysokości 8 do l.
od 400 do 600 "
""
"
12"
od 600 do 800"
""
..
16 ..
od 800 do 1000 Ił
....
..
20"
od 1000 do 1200 ..
""
"
24"
od 1200 do 1400"
.."
"
28"
ponad 1400"
""
"
32"
W razie wydzierżawienia obdłużonej maj ę lności
bez inwentarza wolno udzie lać tylko polowę przypadającej na majętn ość pożyczki dodatkowej. W razie
późniejszego wydzierżawienia obdłużonej majętności
bez inwentarza jest poł~wa udzielonej pożyczki do-

datkowe j

natychmiast bez wypowiedzenia pl atm1 ,
VI dolarowych listach zastawnych lub
gotówką w dolarach.
Przy wydaniu pożyczki dolarowej odc.i ąga s i ę
od niej pożyczkę hipoteczną Ziemstwa, za.pisaną
w .1!1 dziale księgi wie~zys~j, przeliczając "ją na wartosc dolara z zaokrąglemem wzwyż VI pełnych dolarach.
Pożyczkę Ziemstwa, udzieloną na drzewostany
według ich wydajności, można na życzenie cltużnika
przeliczyć na dolary w stosunku 2 dolarów do 1 m.
ctr. żyta.
.
Przy udzieleniu pożyczki dodatkowej nie pobier3
się od dotychczasowych stowarzyszonych żadnego
'wstępnego (§ 2). Od nowoprzystępujących dłu~ n ików
pobiera się 10J0 wstępnego od całej su my po życzki
zwyczajnej i dodatkowej .
Pożyczki dolarowe nie przesądzając później 
szych zmian ustaw państwowych - będą zaintabulowane jako dług realny (N. K. C. 1105, 1199) w II dziale
ksi ę gi wieczystej na pierwszern miejscu, lub przynajmniej z pr~wem równorzędności z pierwswm ie j·
scowemi zapisa mi w dziale II i III.
•
Od nominalnej wartości pożyczki do lar owej

a mianowicie

płaci si ę:

rocznie na oprocentowanie długu ,
"koszty admin istraćyjne.
f\mortyzacja długu jest wykluczona.

8%

1%"

§ 5. Procenty należy opłacać w gotówce w pół ·
rocznych ratach w czasie między 15 i 24 c;:erw :::a
oraz mi~dzy 15 i 24 grudnia do Banku Ziemstwa .
Celem stwierdzenia wysokości procentów, p Iat·
nych od listów rentowych żytnich, ogłasza Dyrekcja
Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego cenę 1 m. cent r.
~yta !la poqsta~ie przeciętnych notowal'! giełdy zbozowe] w Poznam u, w czasie od 1 kwietnia do 1 cze rwca
i w czasie od 1 października do 1 gTLldnia-a w braku
notowań, na padsta\'lie urz~doweg o oświadczenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI Poznaniu-w dn iu 5 czerwca
i 5 g rudni a \li Dzienniku Urzędowym Województwa
Poznańskiego, Pomorskiego i Śląskiego oraz w Dzienniku Poznar'iskim.
"
Procenty, płatne od dolarowych listów zasi:aw·
nych, opłaca się w dola ra ch .
Zwłokę od zaległych procentów oblicza siE: we·
dług zwyczaju bankowego.
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§ 6.
W

Udzielenie

pożyczek

2. Dłużnik może spłacić pożyczkę listami zastawnemi lub w gotówce tylko w całości z wyjątkiem
miesięcy maja i czerwca oraz listopada i grudnia
z 6-miesięcznem wypowiedzeniem; procenty należy
jed nakże uiścić za całe bieżące półrocze.

p r z e p r o wad z a

y ł ą c z n i e Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytoprowizją bankową.

wego za
~

.

..

Tytuł

,

II.

Spłata pożyczek.

R. Zwyczajnych.

B.

§ 7. 1., Ziemstwo ma poza normalnem umorzeniem się długu prawo za rządania przedterminowej spłaty pożyczki w listach zastawnych z 3-mie-

I.

a) w razie zillegania procentami ponad 6 miesięcy bez poprzedniego uzyskania zwłoki,
z zastrzeżeniem jednakże, że uprawnienie do
wypowiedzenia kończy się, jeżeli spłacono
zaległość i koszty Ziemstwa, zanim Dyrekcja
Ziemstwa oświadczyła, że korzysta z przysługującego jej prawa wypowiedzenia,
b) jeżeli należy się obawia ć, że sposób gospodarowania na obdłu żonej majętności zagraża
w znacznym stopniu jej pogorszeniem,
c) jejeli zastawiona majętność nie służy nadal
gospodarstwu rolnemu lub leśnemu,
d) · jeżeli dłużnik zadość nie uczynił obowiązko
wi ubezpieczenia,
e) jeżeli w razie zmiany prawa własności nowonabywca lub jeden z nowonabywców jest
obcokrajowcem lub nie nadesłano wczas aktu
wymienionego w § 3 pod N!! 5,
f) jeżeli zmniejsżono obszar lub wartość obdłu
żonej majętności lub, j eżeli odł ącza się z niej
części na skutek świadectwa nieszko dliwości;
w tym wypadku może żądać Ziemstwo
częściowej spłaty pożyczki tylko w wysokości
sumy niepokrytej ustawową wartością pozostałej substancji obdłużonej
majętności,
a całkowitej tylko wtedy, jeżeli pokryta suma
nie osiąg.a kwoty najniższej, w jakiej pożyczkę
p,

g)
h)

i)

k)
I)

"

S p fa t a p o ż y c z e k ci o d a t k o w y c h:

Żytnich.
1. Ziemstwo

"

prawo zażądać całkowite)
spłaty pożyczki Iistąmi rentowemi żytniemi na
warunkach podanych w § 7 R '1, a-l, .
2. Dłużnik może i musi spłacić pożyczkę lista·
mi rentowemi żytniemi na 1 lipca 1933 roka
W razie ustalenia się innej waluty par.stwowej może nastąpić poprzednio konwersja · na
listy zastawne w nowoobowiązującej waluCie

sięcznym termine~:

,

J

ma

państwowej.

W

wyjątkowych

razach

może

Dyrekcja Ziemstwa

zezwolić na,i'płatę pożyczki przez dłużnika przed ter-

minem płąfności.

II.

Pożycz.ek

.

_

dolarowych.

1. Z i e m s t w o ma prawo zażądać całkowitej
spłaty pożyczki listami zastawnemi dolarowemi na warunkach podanych w § 7 f\" l, a-l.
D ł u Ż 11 i k może i musi spłacić pożyczkę
w dolarowych listach zastawnych na dz:ien
1 lipca 1933, a to dolarami al pari. W wyjątkowych razach może Dyrekcja Ziemstwa
zezwolić na spłatę pożyczki przez dłużnika
przed terminem płatności.
Tytuł

lII.

Forma

pożyczek.

§ 8. I. Listy zastawne wydaje si~ w języku
polskim z kuponami na lat 10 i talonami według
załączoneg o wzoru a) w sztukach po 1.000, 5.()(X),
10.000, 50.000 i 100.000 marek polskich.
Inożna udzielić,
Listy rentowe żytnie wydaje się z kuponami
w razie ' zarządzenia sekwestru lub przetargu na dzień 2 .stycznia i .1 lipca według załąCzonego
0bdłużonej majętności,
wzoru b) w sztukach brzmiących na 1,2,10,20, 100
jeżeli dłużn ik nie zastosuje się do zarządzeń .
200 metrycznych centnarów żyta, w języku polskim
Dyrekcji, mających na celu utrzymanie w mocy
francuskim.
i wykonanie statutu i rozpor ządzeń Poznań·
Dolarowe listy zastawne wydaje się z kuponami
skiego Ziemstwa Kredytowego,
na dzi eń 2 stycznia i 1 lipca według załączonego
przy majątkach o wartości szacunkowej usta- wzoru c) w sztukach brzmiących na 2, 3, lO, 20, 100
lonej przez Ziemstwo na sumę niżej 5.000.000 i 200 dolarów Stanów Zjednoczonych Północnej F\memarek, jeżeli zapisuje się do~ywocie (wymiar) ryki w języku polskim i angielskim.
bez zezwolenia Dyrekcji Ziemstwa,
l\. Zaginione, uszkodzone, przekreślone lub
w razie wydzierżawienia majątku bez zezwo- niemożliwe do poznania listy zastawne ·Iub listy renlenia Dyrekcji Ziemstwa,
towe należy unieważnić w myśl ustaw krajowych.
w razie udzielenia pożyczki na drzewostan Na zasadzie prawomocnego wyroku wydaje się listy
na podstawie wartości dochodowej, jeżeli zastawne pod nowym numerem, o ile powyższe listy
zastawne nie są wypowiedziane. Dyrekcja może
dłużnik odstępu je bez zezwolenia Dyrekcji
od ustanowionego .planu gospodarczego lub jednakże wzamian za uszkodzone, przekreślone lub
Jeżeli stwierdzono przez relację rzeczoznawniezdolne do obrotu listy zastawne lub listy rentowe
cy, wydelegowanego przez Dyrekcję do oglę wydać pod nowym numerem listy zastawne lub listy
dzin, że trwałość dochodów mających si ę rentowe bez poprzedniego postępowania wywoław
uzyskać z materjału jest zagrożona, oraz,
czego, jeżeli można powyższe listy o tyle rozpoznać,
jeżeli dłużn ik nie powiadomił Dyrekcji w przeże co do ich p rawdziwości niema żadnych wątpliwości.
pisany sposób o szkodach powstałych wski..I Kupony nie mogą być wywołane. Podlegają
tek pożaru; Dyrekcja może w tychże trzech one ustawowemu przedawn ie niu . Dyrekcji przysłu
wypadkach według uznan ia zażądać całkowitej guje jednakże prawo wypła cenia kwoty po upływie
lub częścio wej spła ty pożyczki , udzielonej na terminu przedawnienia na wypadek, że do tego czasu
drzewostan na podstawie wartości chodowej. nie wykupion o kuponów, zgłoszonych jako zaginione,
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jeżeli zgłoszono zgub~ kuponów przed upływem · ter' minu przedawnienia i wykazano listem zastawnym
lub listem rentowym lub w inny wiarogodny sposób,
. że sie; je rzeczywiście posiadało.
.
'
Po upływie CZasu, dla którego wydano serje;
kuponów, i za zwrotem talonów wydaje się nową
serję kuponów, z wyjątkiem kuponów od tych listów
zastawnych i rentowych, które już zostały wypowiedziane lub wyrokiem prawomocnym unieważnione_
Jeżeli przedłożenie talonu jest niemożliwe m
albo talon jest przekreślony, uszkodzony lub zupeł
nie niedopoznania, można wydać nową serję kuponów tylko za przedłożeniem odnośnego listu zastawnego, a w razie zagubienia talonu tylko wtedy, jeśli
do końca 2 następujących po sobie terminów płat
ności procentów, nie przedłożono talonu.
Jeżeli do tego terminu przedłQży się tałon celem odbioru nowych serji kuponów, odsyła Dyrekcja
\vł.aścicieli talonu i listu zastawnego czyli listu rentowego w razie niepogodzenia się, na drogę sądową,
a wydanie kuponów następuje poźniej na podstawie
j w myśl prawomocnego wyroku sądowego.
§ 9-19: uchyla się.
§ 20-30: otrzymują nagłówek: IJ TytułJV. Prawa
egzekucyjne Ziemstwa".
§ 25 liczba 8 ustęp 4: zamiast ,,200 marek",.. aż do równowartości 200 metrycznych centnarów

a)
b)

§

§ . 53-76: otrzymują nagłówek: "Tytuł VI. I\dministracja".
§ 76 ust. II: zamiast: ,,§ 6 b..!!. = ,,§ 7 a l!!. "_
. § 77-86: otrzymują nagłówek: "Tytuł VII. Przepisy końcowe".
' .
§ 77: Wszelkie dotychczasowe systemy listów
zastawnych, włącznie 4% ·owych Nowych listów zastawnych ze stemplem polskim, który to system
narazie sie; kontynuje w myśl statutu z dnia 8 czerwca
1922 (Dz_ U. R. P. N2 57, poz. 519) i uzupełnienia
statutu z dnia 22 marca 1923 (Dz. U. R. P. N2 38,
poz. 254), Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego ma prawo zamknąć i wypowiedzieć w terminie urz~dowo opublikowanym.
§ 81-84: uchyla się.
§ 85: "Właścicielem gmachu, p·ołoionego w mieś
cie Poznaniu przy ul. Wjazdowej N2 11, a zapisanego/ w ~siędze wieczystej miasta Poznania, przedmieście Sw_ Marcin, tom XXIII, karta N2 568, I jest
Poznańskie Ziemstwo Kredytowe".

Załącznik

do § 1 punktu 2
Rady Ministrów
z dn. 30 lipca 1923· r., poz. 645.

~yta".

§ 31: zamiast: "procenty listów zastawnych płaci
Kasa" - "procenty listów zastawnych i listów rentowych żytnich płaci Bank"_
§ 32 i 33: otrzymują nagłówek: .. Tytuł V. Fundusze Ziemstwa",
§ 32: zamiast: ,,§ 14"-,,§ 3 i 4a, bil.
§ 34: "Poznańskie Ziemstwo Kredytowe poręcza
właścicielom listów zastawnych i listów rentowych
żytnich, że

J.

1) Ogólna suma wystawionych j w obieg puszczonych listów zast~wnych i żytnich listów
rentowych nie przekracza całkowitej sumy
pretensji Ziemstwa, zaintabulowanych w 11
i III , dziale . księgi wieczystej obdłużonych
majętności, za co członk9wie Dyre kcji Ziemstwa odpowiadają osobiście. Komisarz paJ'!stwowy ma prawo przekonania się o dokonaniu powyższego warunku.
2) Każdy list zastawny 'i list rentowy żytni zabezpieczony jest na majętnościach ziemskich
Stowarzyszonych zapisem w księdze wieczystej na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
.3) Poznańskie Ziemstwo Kredytowe odpowiada
całkowitym swoim majątki e m za prawidłowy
wykup listów zastawnych i listów rentowych
oraz przynależnych kuponów.
4)' Posiadacz listów zastawnych i rentowych ma
prawo do ostatecznego pokrycia swoich pretensji z hipotek i innych zapisów, zaintabulowanych na rzecz Poznań sk ie g o Ziemstwa Kredytowego. w księgach wieczyśtych stowarzyszonych majętności, w drodze sądowego przekazania tychże według swego wyboru_
5) Wobec Ziemstwa odpowiadają stowarzyszeni
obdłużoną majętnością i osobistym majątkiem.
§ 35-3S: zamienia się na § 3 [lI z modyfika cją, że

W § 35 pozostawia się tylkQ pierwsze zdanie,
zamieniając słowa ,,§ 14." na ,,§ 3 II",
.
w § 38 uchyla się ustęp l.
50-52: zamienia się na § 3 IV .

rozporządzenia

XII. Dodatek do statutu Poznańskiego Ziemstwa
Kredytowego
z dn. 13 maja 1857 r., do II regulaminu z dn. 5 listo·
pada 1866 r., do III regulaminu z dn. 4 maja 1885 r.,
do IV regulaminu z dn. 1 czerwca 1895 L, do nowego
statutu z dnia 4 !?ierpnia 1896 r., do V regulaminu
z dn. 31 grudnia 1900 L, do statutu dotyczącego
zastąpienia wszystkich systemów listów zastawnych
Poznańskiego Ziemst}va Kredytowego, przez wspólne
Walne Zebranie z drf. 24 lutego 1902 r. i' do statatu
z dn. 30 czerwca 1913 r. uchyla się.

Załącznik do § 1 punktu 3
rozporządz.enia Rady Ministrów

z dn. 30 lipca 1923 r., poz. 645.
I

'

I. Dodatek do statutu Banku Poznańskie'go
Ziemstwa Kredytowego z dn. 8 czerwca 1922 r.
§ 1. Zamiast "Poznańskie Ziemstwo Kredytowe
nie odpowiada za zobowiązania Banku Ziemstwa"
"Stowarzyszeni Poznallskiego . Ziemstwa Kredytowego
odpowiadaj ą za zobowiązania Banku Ziemstwa".

§ 11. Rada nadzQrcza Banku składa się z 15
osób, a mianowicie z wszystkich członków Dyrekcji
Ziemstwa przez czas ich urzędowania oraz delegatów,
wybranych przez Sejmik Ziemstwa z grona stowarzyszonych na lat 3.
Rada Nadzorcza nadzoruje oraz kieruje administracją i prowadzeniem interesów Banku, ustalając
mianowicie zasady gospodarcze Banku.
Rada Nadzorcza Banku · ma prawo ustanowienia
stalej Rady Bankowej z pośród siebie, składającej sie:
z 2 c z łonków. Dyrekcji Ziemstwa i 3 StowarzyslonyctI.
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o

Wzór 1\• .

Suma

..

4 -owy list zastawny
Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego
na sumę mk. _ _ _ _ _ __
%

,

.

,
Okaziciel niniejszego listu zastawnego otrzyma w dniu płatności nominalną sum~_ Wykup listu uskutecznia Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w myśl statutu w drodze loso·
wania z półrocznem wypowiedzeniem.
Kupony płatne są w Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego na 2 stycznia I 1 lipc.a.'

p o z n a ń, dnia...._ _ _ _......,-_ _ _ _ __

pyreltcja

Poznańskiego

.Ziemstwa .Kredytowego.

(Pie<:zęć)

Sum~)

:4

._........_--_...-......... _--"'---_._------
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w Banku

o

o.

::I

Je:
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Okaziciel tego kuponu od 4°/0 listu zastawnego
Kredytowego otrzyma w dniu .. _____._....
-_.. --.__.
mk.
,

I

Poznańskiego

Ziemstwa

.

Poznańskiego

Ziemstwa Kredytowego.
Należność przechodzi w razie nieodebrania po upływie 4 lat kalendarzo'
wych po terminie płatności na własność Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
P o z n a i'i, dnia

.

Dyrekcja

Poznańskiego

Ziemstwa Kredytowego•

(Pieczęć)

IEl
.,I»
(11

F

-"'

"'tI

I»

::I

'<
n

r

·1

Tf\LON
do 4°lo"owego listu zastawnego Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego
N2.
._.__ na ... _~. __.__ mk.
Okaziciel niniejszego talonu' otrzyma be~ badania legitymacji nowe. I~upony na lat 10
od ............__ _ ..___._._.
do
_ 19--~
p o z n a ń. dnia ___ ~_ _ _ _ _ _ __

..

Dyrek:cja
(.PieczE:ć)

P02;nańskiego

Ziemstwa Kredytowego.
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2 .

Sumą---------.---n
l
1,U4
t

i.

Wzór B.

q

•

6 % -owy list rentowy
Poznańskiego . Ziemstwa Kredytowego NQ._ __
na ___ metrycznych centnarów żyta.
Okazicielowi niniejszego listu ' rentowego Poznańskie Ziemstwo Kredytowe wypłaci
w dniu 1 lipca 1933 r. w gotówce równowar tość pienip,żną.·.-..·.. ········.--··- metrycznych centnarów
żyla, a w dniu 2 stycznia i 1 lipca każdego roku 6% rocznie wstecz w Banku Poznańskiego
Ziemstwa Kredytowego. Równowartość pieni~żną ogłasza Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa
Kredytowego trzy tygodnie przed terminem płatn
i na podstawie poprzedniej dwumiesi~cz'
nej przeciętnej ceny żyta, notowanej na giełdzie zbożowej w Poznaniu.
.
W razie ustalenia się innej waluty państwowej może nastąpić poprzednio konwersja nil
listy zastawne w nowoobowiązuj ącej walucie państwowej.
Po:nańskie Ziemstwo Kredytovie poręcza:
1. że niniejszy list rentowy z~bezpieczony jest na majętnościach ziemskich Stowarzy'
szonych zapisem w księdze wieczystej na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego,
2. te wobec posl~dacza listu rentowego Poznańskie Ziemstwo Kredytowe odpowiada
całkowitym swoim majątkiem,
3. te posiadacz listu rerytowego ma prawo do ostatecznego pokrycia swoich pretensji
z hipotek I Innych zapisów, zaintabulowanych na rzecz Poznańskiego Ziemstwa
Kredytowego w księgach wieczystych Stowarzyszonych, .
4. że wobec Poznańskiego Ziemstwa. Kredytowego odpowiadaj" Stowarzyszeni obdłu
żoną majętnością j osobistym majątkiem.

\.

po zn a

Dyrekcja

ń,

dnia _ _ _ _ _ _ _ _-=-___

Poznańskiego

Ziemstwa Kredytowego.
Suma ....

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
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Okaziciel niniejszego kuponu do 6% listu rentowego Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego otrzyma w Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego
w dniu .-.-.-...--__.__.__ .........___.._ ..__ równowartość pieniężną ------.-------.- kg. żyta.
Wartość t~ ogłasza Poznańskie Ziemstwo Kredytowego trzy tygodnie przed
terminem płatności na podstawie poprzedniej dwumiesięcznej przeciętnej ceny
żyta, notowanej na giełdzie zbożowej w Poznaniu.
.
Należność przechodzi VI razie nieodebrania po upływie 4 lat kalendarzowych po terminie płatności na własność Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
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P o z ~ a ń, dnia . __________ _

Dyrekcja

Poznańskiego

~

Ziemstwa Kre.dytowego.
•

(Pleczę~)
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N2 ...--.......- -...

Wzór C.

Suma

•

8°10 -owy list zastawny
Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego NQ.-._. __
na sumę dolarów..--.. __._.-._. ._-._--. St. Zje P. R.
Okaziciel niniejszego listu zastawnego otrzyma w dniu t lipca t 933 r. nominalną sume;
Wykup listu uskutecznia Bank ._ _ .___ ............................................ _._ ......_ .. __ ........_ ........ _...... _:...._

W dolarach.

Kupony (80f0 rocznie płatne s~w ....................... _............................... _... L .. _.. _...... na dzień 2 stycznia i 1 lipca.
Poznańskie Ziemstwo Kre'Oytowe poręcza:
.
1. że niniejszy list zastawny zabezpieczony jest na majętnościach ziemskich Stowarzyszonych w obrębie Województw: Poznańskiego, Pomorskiego i Śląskiego zapisem w księ
dze wieczystej na rzecz Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego,
2. że wobec posiadacza listu zastawnego Poznańskie Ziemstwo Kredytowe odpowiada
całkowitym majątkiem,

że posiadacz listu zastawnego ma prawo do ostatecznego pokrycia swoich pretensji
z hipotek i innych zapisów, a zaintabulowanych na rzecz Poznańskiego Ziemstwa
Kredytowego w księgach wieczystych Stowarzyszonych,
4. że wobec Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego odpowiadają Stowarzyst:eni obdłużoną
majętnością i osobistym majątkiem.

3.

p ozn a
\

ń,

dnia ................_. ___........................................... _......_

Dyrekcja

I

_._ ~

(Pieczęć)

'fi! .-....._................:

Poznańskiego

..._........ ......-..-._--.....
'""":"

Ziemstwa Kredytowego.

_.__..._._---_......_---

Suma ...... _.. __ . .._

I,
ii

Okaziciel kuponu do 8°;0 dolarowego Iislu zastawnego Poznaliskiego
I
Ziemstwa Kredytowego otrzyma w dniu _ _ _ _ ___ _ _ _ _ __

_-_._... _-_._-_._---_._-_.__ ......._ _..._-----

. ...

...

dolarów St. Zje P. R.

i

w _._. ____....._......_......_.._...... _._........_......_._.--...-.-............ - .....---........._...__ ................ .

!
c:::

~ależność przechodzi w razie nieodebrania po upływie 4 lat kalendarzowych po ~rminie płatności na własność Poznańskiego Ziemstwa
Kredytowego.
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P o z n a ń, dnia ...... _........................... _............... _

Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
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(Pi e czę ć )

•
Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwoki.

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Na 30130.
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