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895. 

Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 20 paźdl.i ern ika 1923 r. 

zmic,lblące niektóre postanowienia rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospom.~j P ols kie j 
z dn. 18 sierpnia 1923 1"., ustalającego starszeństwo 
i w;:1runki ·przyjęcia oficera zawodowego, prze
niesionego do rezerwy, ponownie na oficera 

zawodowego. 

Na podstawie artykułów 30 i 101 ustawy z dnia 
23 marca 1922 r. o podstawowych obqwiAzkach i pra
wach of: ::uów Wojsk Po lskich (Dz. U. R. P. N2 32 
poz. 256) zarządzam co nastwuje: . 

§ 1. Punkt 3 § 1 rozporządzellia Prezydenta 
Rzeczypospolite j Polskiej z dn. 18 sierpnia 1923 r. usta
laj ącego sta rszeństwo i warunki przyjęcia oficera zawo
dowego, przeniesionego do rezerwy, ponownie na 
oficera zawodowego (Dz. U. R. P. N2 84 poz. 647) 
otrzymuje następuj ące brzmie nie: 

,,3. Jeśli dany oficer nie przekroczył: 
w stopniu do m ajora włącznie . 43 lat, 

" do podpułkownika włącznie. 45 " 
" do pułkownika włącznie. . 49 " ł 
" do generała brygady włącznie 51 " 
,. do generała dywizji i ' gene-

rała broni • . • • • • . • . . • 53 lat." 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza siEi Ministrowi Spraw Wojskowych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciechowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wojskowych: Szeptycki 

896. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 15 października 1923 r. 

W sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów 
pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za 

nocną służbę. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. 
o uposażeniu urzędników i ni ższych fU:lKcjonarjuszów 
państwowych (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 429) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Określoną VI § 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 ,sierpnia 1922 r. w sprawie wy
nagrodzenia funkcjon a rjuszów pocztowych, telegra
ficznych i te lefonicznych za nocną służbę (Dz. U. R. P. 
N2 78, poz. 710) j ednostkę w:magrodzenia za nocną 
służb~ ustala si~ w qastępujący sposób: 

a) dla urzędników VI' urzędach pocztowych, te
legraficznych, telefonicznych i. pocztowo-tele
graficznych l klasy na kwotę 5.000 mkp. 
li klasy na kwotę 4.500 mkp. wszystkich 
innych klas na kwotę 4.000 mkp., 

b) dla niższych fun hcjonarjuszów w wysokości 
2/3 kwoty p rzypadającej dla urzędników. 

§ 2. Ni niejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dn iem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 paź
dziernika 1923 roku. 

Prezes Rady Mi:listrów: Witos 

Min ister Skarbu: W. /\ucbarski 

Minister Poczt. i Teiegrafów: Moszczyński 

897. 

Rozporządzenie Rady .Ministrów 
z dnia 31 października 1923 r. 

w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych. 

Na zaSadzie art. 2 ustawy z dn. 14 lipca 1920 r. 
w przed miocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipo
tecznych (Dz. U. R. P. N2 67, poz. 451) zarządża się 
co następuje: 

§ 1. Ustanawia się następującą taksę dla pisa
rzy hipotecznych: 

1. Od wn iosku o przepisanie tytułu własności, 
wciągnięci e do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych 
oraz regulacji spadku: 

a) do 500.000.000 mk. 
najmniej jednak . 

b) powyżej 500.000.000 mk. od nad-
wyżki ....... . 

2. Od wniosku o wpisanie do wy
kazu hipotecznego kaucji hipotek sądo
wych i hipotek prawnych oraz wszelkich 
ostrzeżeń na sumę: 

a) do 500.000.000 mk. •••• 
najmniej jednak . . . 

b) powyżej 500.000.000 mK. od nad-

2% 
400.000 

2010 
400.000 

wyżki . . . . . . . . .• l/rNo 
nie więcej jednak niż . . . . 10.000.000 

3. Od wniosku o wykreślenie praw 
hipotekowanych na sumę: 

a) do 500.000.000 mk. połowa wy
na.g.rodzenia w p. 1 przewidziane
go, najmni ej jed nak . . . . . 

b) powyżej 500.000.000 mk. od nad
v!yżki -- cZ\varta część tego wyna-

400.000 

grodzenia, l1ie więcej jednak niż 10.000.000 
4. Od wniosku o odłączenie ksiąg 

hipotecznych lub . o połączenie ksiąg od-
dzielnych: 

a) w księdze głównej. . • • . • 1.500.000 
b) w księdze nowozałożonej . .. 300.000 
5 . . Od wniosku o przerobienie czyli 

uporządkowanie wykazu hip0tecznego 1.000.000 

• 

\ '" 

• 
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ponadto od każdej treści ulegającej prze
pisaniu. . • . . : • . • . . . . 

6. Od protokółu pierwiastkowego 
zaprowadzenia hipoteki: 

a) w kancelarjach hipotecznych przy 
sądach pokoju ' . . . . . . . 

h) vi kancelarjach hipotecznych przy 
sądach okręgowych . . . . • 

7. Od wszelkich . innych wniosków, 
jak to: o wezwanie do pierwiastkowego 
zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenie po
stępowania spadkowego, o podniesienie 
decyzji zwierzchności hipotecznej, ujaw
nienie spadku wakującego, działów, po
zostawienie w niepodzielności, wdrożenie 
postępowania egzekucyjnego, od wnio
sków łącznych (dodatkowych) i t. p.. . 

8. Od protokółów faktycznego wy
dania listów zastawnych instytucji kredy
towych· 1/4 część procentu od . sumy no
minalnej. 

9. Za wciągnięcie do wykazu hipo
tecznego treści, za każdą' treść. . . . 

10. Od odpisów z wykazów hipo
tecznych, wypisów i odpisów aktów no
tarjalnych, aktów stanu cywilnego, zaświad
czeń z repertorjów i ksiąg opłat, poświad
czenia terminów, zamknięcia postępowa
nia spadkowego: . ' 

za każdą stronicę całą lub zaczętą 
najmniej jednak . . . . . . 

Stronica arkusza powinna obejmo
wać najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz 
najmniej 18 sylab. 

11. Za świadectwa z wykazu hipo
tecznego specjalne (rozumowane) . . . 

12. Od każdej pozycji świadedwa 
zamieszkań osób mających ujawnione pra
wa w wykazie hipotecznym . . . 

najmniej jednak • . • . 

50.000 

750.000 

1.500.000 

400.000 

50.000 

• 
30.000 
60.000 

300.000 

50.000 
200.000 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem o głoszenia. 

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie Rady Ministrów z dn. 23 sierpnia 1923 roku 
w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych (Dz. 
U. R. P. N!~ 88, poz. 691). 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

898. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
, Publicznego 

z dnia 2 października 1923 r. 

w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania za
, chorowaii na chorob~ Heine-Medina (polyomyl

litis anterior). 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 
1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych , 

oraz innych chorób występujących 'nagminnie (Dz. U. 
R. P. N2 67 poz. 402) zarządza się co następuje: 

§ 1. Przewidziany art. 3 ustawy z dnia 25 lipca 
1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych 
oraz innych chorób występujących nagminnie (Dz. U. 
R. P. N2 67 poz. 402) obowiązek zgłaszania rozciąga 

'się na wszystkie przypadki choroby Heine-Medina 
(polyomyllitis anterior). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy 
od jego ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: 
Buja/ski 

899. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewm;trz
nych 

z dnia '17 października 1923 r. 

O rozwiązaniu gminy Pańkowce, utworzeniu 
gminy Łanowce oraz zmianie granic gmin: Bia
łozórka i Wyszogródek w powiecie Krzemie-

nieckim. 

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 września 
1922 roku w przedmiocie zmiany granic oraz roz
wiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze 
b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
N2 86 poz. 770) zarządza się co następule: 

§ 1. Rozwiązuje się gminę wiejską Pańkowce. 

§ 2. Wyłącza się z gminy wiejskiej Wyszogró
dek wsie: Kraskowce i Wolicę, zaś z gminy wiejskiej 
Białozórka wyłącza się: miasteczko Łanowce i wsie: 
Hryńki, Małe Kozaczki, Wielkie Kozaczki oraz Ośniki. 
Jednocześnie z wymienionych miejscowości oraz 
obszaru rozwiązanej gminy wiejskiej Pańkowce two
rzy się gminę wiejską Łanowce z siedzibą urzędu 
gminnego w miasteczku Łanowcach. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1924 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

900. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i H,andlu 
z dnia 24 października 1923 r. 

VI sprawie zmiany rosyjskiej ustawy probierczej, 
obowiązującej na obszarze b. zaboru rosyjskiego. 

Na mocy art. 1 ustawy z ' dnia 16 lipca 1920 r. 
o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wy
dawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemy
słem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi 
oraz organ izacji urzędów probierczych na obszarach 


