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Dziennik Ustaw. Poz. 689, 690 i 691.

sztabu generalneg.o na terenie dzi ałań wojennych;691.
na stanowiskach etatowo wyższych, niż przewidziane
dla ich obecnego stopnia, w chwili ogłoszenia niniejRozporządzenie Rady Ministrów
szego rozporządzenia dowodzą jednostką wyższą od
z dnia 23 sierpnia 1923 r.
przewidzianej etatowo dla ich obecnego stopnia, lub
pozostaj.ą na etatowe m stanowisku sztabu generalw przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
nego wyższem od przewidzianego dla ich obecnego
stopnia, o i1eby ich prze łożeni uważali stopnie uzyNa zasadzie art. 2 ustawy z dn. 14 lipca 1920 r.
skane przez tych oficerów przy weryfikacji za zbyt w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hiponiskie.
tecznych (Dz. U. R. P. Ng 67, poz. 451) zarządza się
co następuje:
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.
. § 1. Ustanawia się następującą taksę dla pisarzy hipotecznych:
Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
1. O d wniosku o przepisanie tytułu własności,
wciągnięcie do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych
Prezes Rady Ministrów: Witos
oraz regulacji spadku:
MinIster Spraw Wojskowych: Szeptycki
a) do 100.000.000 mk.. • • •
2%
120.000 mk.
najmniej jednak . . . • •
b) powyżej 100.000.000 mk. od
nadwyżki
• . • . . ..
1/r,o/O
2. ' Od wniosku o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych i hipotek praw·
690.
nych oraz wszelkich ostrzeżeń na sum~:
/
a) do ] 00.000.000 mk.. • . •
2!'/O
Rozporządzenie Rady Ministrów
120.000 mk.
najm niej jednak . . . . •
b) powyżej 100.000.000 mk. od
I
z dnia 18 sierpnia 1923 r.
nadwyżki
. . . . . .•
1/6%
W przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowioni e więcej jednak niż . . . 3.000.000 mk.
nych w dekretach :z: dnia -4 lutego 1919 r. o paten3. Od wniosku o wykreślenie praw hipotekotach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunko- wanych na sumę :
wych i modeli i o ochronie znaków towarowych.
a) do 100.000.000 mk. połowa
wynagrodzenia w p. 1 przeNa zasadzie art. 2 ustawy z dnia 31 stycz)lia
J widzi anego,
najmniej jednak
120.000 mk.
1922 r~ w przedmiocie podwyższenia opłat ustanob)
pbwyżej
100.000.000
mk.
od
wionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o panadwyżki-:-czwarta część tego
tentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowynagrodzen
ia, nie więcej jewych i modeli i o ochronie znaków towarowych (Dz.
dnak,
niż
.
'
. .. • . • • 3.000.000 mk.
p. P. P. r. 1919 Nr. 13, poz. 137, 138 i 139) - (Dz.
4. Od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecznych,
U. R. P. z 1922 r. Nr. 11, poz. 89) zarządza si~ co
lub o połączenie ksiąg oddzielnych:
następuje:
'
a) w księdze głównej . . • •
600.000 mk.
.
'§ 1.' Opłaty ustalone wart. 1 ustawy z dhia
120.000 ..
b) w księdze nowozałożonej .
31 stycznia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia
5. Od wniosku o przerobienie czyli uporządkoopłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego
wanie wykazu hipotecznego
300.000 mk/
1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów
ponadto od każdej treści ulerysunkowych i modeli i o och ronia znaków towarogającej przepisaniu. . . .
15.000 ..
wych (Dz. p_ P. P. N2 13, poz. 137, 138 i 139) 6.
Od
p
rotokułu
pierwiastkowego
zaprowadze(Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 11, poz. 89) podwyższa się
nia hipoteki:
o 3.900%.
a) w kancelarjach hipotecznych
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poprzy sądach pokoju
.• •
300.000 mk.
wierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Minib) w kancelarjach hipotecznych
strowi Skarbu.
przy sądach okręgowYG:h..
500.000 ..
7. Od wszelkich innych wniosków, jak to: o we§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
w 14 dni po ogłoszeniu. Jednocześni e traci moc zwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki,
· ob0wiązującą roipbrządzenie Rady Ministrów z dnia o ogłoszenie postępowania spadkowego, o podniesienie
20 kwietnia 19~3 r. (Dz. U. R. P. N2 49, poz. 337). decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spadku
wakującego, działów, pozostawienie W niepodzielności,
Prezes Rady Ministrów: Witos
wdrożenie postępowa nia egzekucyjnego, od wniosków
łącznych (dodatkowych) i t. p.
•.
120.000 mk.
Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucbarski
8. Od protokułów faktycznego wydania listów
MInister Skarbu: H. Linde
zastawnych instytucji kredytowych 1/4 część prócentu
od
sumy nominalnej.
\
9. Za wciągnięcie do wykazu hipotecznego
treści, za każdą treść • • • • • •
15.000 mk.

.

