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449. 
" Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na· 
stllPującej treści: 

Ustawa 
z dnia 11 kwietnia 1924 r. 

w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w gór
nośląskiej cZ€iści okręgu sądu apelacyjnego 

w Katowicach. 

I\rt. 1. Uchyla się następujące ustawy i roz-
porządzenia: .... 

1) niemiecką ustaw~ o dodatkach wojennych 
do opłat adwokatów i komorników sąd'owych z dn. 
1 kwietnia 1918 r. (Dz. [Ust. Rzeszy stł. 173) wlbąrnie
niu art. 1 ustawy i obwieszczenia z dnia 18 grudnia 
1919 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 2113 i 2115), niemiecką 
ustawę w przedmiocie opłat adwokatów i komorni
ków z dnia 8 lipca 1921 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 910), 
rozporządzenie Rządu Rzeszy w przedmiocie opłat 

. adwokatów z dnia 9 lutego 1922 r. (Dz. Ust. Rzeszy 
str. 205) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 13 grudnia 1922 r., zmieniające niektóre 
przepisy niemiecki oj ordynacji o opłatach adwokatów 
w górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. 
U. R. P. N2 112 poz. 1026); 

2) niemiecką ustawę w przedmiocie zmiany 
ustawy o kosztach sądowych z dn. 29 czerwca 1921 r. 
(Dz. Ust. ~zeszy str. 797); 

3) niemiecką ustawę w przedmiocie zmiany 
ustawy o opłatach świadków i znawców z dnia 
10 marca 1922 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 241) i obwie
szczenie z dnia 13 marca 1922 r. (Dz. Ust. · Rzeszy 
str. 242) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 11 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmian usta
wy o opłatach świadków i znawców w górnośląskiej 
części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. N~ 108 
poz. 1004); 

4) pruską ustawę O ' dodatkach wojennych do 
opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądo
wych, oraz kosztów sądowych z dnia 6 lipca 1918 r. 
(Zb. Ustaw pruskich str. 128), pruską ustawę w przed
miocie zmiany pruskiej ustawy o kosztach sądowych 
z dnia 4 Iipc~. 1919 r. (Zb. Ustaw pruskich str. 139) 
oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
13 grudnia 1922 r. w przedmiocie dodatków droży
źnianych do opłat notarjuszów-adwokatów i komor
ników sądowych tudzież do kosztów sądowych w gór
nośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. 
N2 112 poz. 1027) . 

I\rt. 2. Przywraca się uchylone powyższe mi 
ustawami i rozporządzeniami pierwotne brzmienie 
następujących ustaw: 

1) niemieckiej ustawy o kosztach sądowych 
z dnia 18 czerwca 1878 r. (Dz. Ust. Rzeszy 1878 r. 
str. 141, 1381 r. str. 178, 1898 r. str. 659, 1909 r. 
str. 475, 1916 r. str. J263); 
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2) pruskiej ustawy o kosztach sądowych z dnia 
25 lipca 1910 r. (Zb. Ustaw pruskich z 1910 r. str; 184, 
1917 r. sl r. 17); 

3) pruskiej ordynacji w przedmiocie opłat no
tarj us?y z dnia 25 !i pcal910 r. (Zb. Ustaw ' pruskich 
z1910 r. str. 2.33 i 191 7 r. str. 17); 

4) nicllli eciljej ordynacji " w przedmiocie ' opłat 
adwoka lów z 7 dn . lipcfl 1879 r. (Oz. Ust. Rzeszy z '1879 r. 
str. '176, 1898 r. str. 692, 1909 r. str. 475 i 1916 r. 
st r. Oi 263); I 

:;,) pruskie j ustawy ,o opluta ch adwokatów i ko
morników z dnia 21 marca 1910 r. (Zb. Ustaw 
prusl<: ich z 1910 r. str. 261 i 1917 r. str. 17); 

6) niemieckiej ustawy o opłatach komorników 
z dnia 24 czerwca 1878 r. (Dz. Ust. Rzeszy z 1878 r. 
str. 166, 1881 ' r. str. 178; 1898 r. str. 683 i 1916 r. 
str. 1263); 

7) niemieckiej ustawy o opłatach świadków 
j znawców z dnia 30 Czerwca 1878 r. (Dz. Ust. Rze
szy z ]87~ r. , str. 173, 1898 r. str. 689 i 1914 r. str. 214); 

l\rt. 3. Na obszar górnośląskiej części okręgu 
sądu apelacyjnego w Katowicach rozciąga się: 

. 1) ustawę z dnia 21 stycznia 1921 r. w przed
miocie zmiany listawy o opłi'ltach świadków i znaw
ców w b. dzie lnicy pruskiej (Dz. U. R. p.. N2 13 
poz. 74) i obwieszczenie Ministra b. Dzielnicy Prus
~iej z dnia 9 lutego 1921 r. (Dz. Urz. T'Ąin. b. Dz. Pr. 
N2 7 poz. 34); 

2) przepisy, zawarte w ort. 1 do 7 usta\vy z dn. 
24 marca 1923 r. w pr:wdmiocie kosztów sądowych 
i opiat w województwach: poznańskiem i pomorskie m 
(Dz. U. R. P. N2 43 poz. 292). 

l\rt. 4. Do czasu ujednostajnienia ustawodaw
stwa w przedmiocie podatku przemysłowego w miejsce 
pr~episów, wymienionych w §§ 72 i 73 pruskiej usta
wy o kosztach sądowych w brzmieni u, us talonem 
ustawą z dnia 24 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. No.! 43 
poz. 292), będą zastosowane następujące przepisy' 

,,§ 72. Za wpisy do rejestru hand loweso: pobie
rane będą następuj ące opłaty: 

1. przy firmach handlowych pojedyńczych: 

a) za wciągnięcie firmy (pierwszy wpis) w miare: 
za liczenia przeds ięb iorstwa w myśl §§ 6 do 
8, ?4, 34 ustawy o podatku przemysłowym 

. z dnia 24 czerwca 1891 r. (Zb. Ust. pruskich 
str. 205) do: 

, klasy podatku przemys łowego 6.000.000 mk. 
U II " . IJ 3.000.000 " 
III" " " 1.200.000 " 
IV" " " 600.000 " 

przedsiębiorstwa, które z powodu małego dochodu 
i kapitąłu są wolne od podatku przemysłowego-
120.000 mk. 

b) za każdy następny wpis, z wyjątkiem wymie
nionych pod lit. c) i d) ustępu niniej szego 
oraz w ustępach 5 i 6-połowę opłaty, okre
ślonej w ustępie a); 

c) za wpi s o zmianie siedziby i wpis zakladu 
fiąalnego do rejestru zakładu głównego-2/1o 
tej opłaty ; 

d) za wykreślenie firmy_3jlo tej opłaty; 
. 2. przy spó!l~ach jawnych handlowy~h, spó łkach 

komandytowych, spółkach z ograniczoną odpowie-

dzialnością oraz osobach prawnych, podlegających 
obowiązkowi zarej estrowania ze względu na przed
miot lub rodzaj prze dsiębiorstwa oraz jego rozmiar: 

. a) za pierwszy wpis przy kapitale zakładowym 
do 20.000.000 mk. włącznie-podwójną opłatę, 
określ oną w llste,p ie 1 a) stosownie do klasy 
podetIw przemysłowego, przy kapita le zaś po
wyżej 20.000.000 mk. po 10.000 mk. od każ
dych następnych 10.000.000 mk.; pr~yczem 
niepełne 10.000.000 uważa się za pełne; 

b) za każdy nast~pny wpis, z wyjątkiem wymie- -
nionych pod lit. c) i d) niniejszego ustępu 
oraz w ustępach 5 i 6-6/10 opiaty, określo- . 
nej w ustępie 1 a); 

, c) za wpis Q zmianie siedziby i wpis zakładu 
filjalnego do rejestru zakładu głównego-2/1o 
tej opiaty; 

d) za wykreślenie firmy-dho tej opłaty; 
3. przy spółk5łch akcyjnych iakcyjno·koman-

dytowych: ' 
ą) za pierwszy wpis przy kapitale zakładowym 

do 20.000.000 mk. potrójną opłatę, określoną 
w ustępie 1 a) dla pięrwszej klasy podatku 
przemysłowego, przy kapitale zakładowym , 
powy~ej 20.000.000 mk. po 12.500 mk. od 
kpżdyc;h następnych lQ.ooo.ooo mk., licząc 
niepe/ne 10.000.000 mk. za pełne; 

b) za wpis o powiększenie kapitału zakładowe
go-opłatę, określoną pod lit. a), od sumy" 
Q którą kapitał zakł?\dowy zostaje powiększo
ny; przy zmni ejszeniu kapitału-połowę opła. 
ty, określonej pod lit. a), od sumy, o którą 
kapitał zakładowy zostaje zmniejszony; w ra
zie powiększenia kapitału zakładowego dro
gą przeszacowania książkowej wartości ma
j ątku: polowa opłaty, określonej w ustępie a). 
od sumy, O którą kapitał zakładowy zostaje 

! powięhszony; 
i c) za wszelkie inne wpisy, z wyjątkiem wymi~· 
. nionych w ustępi e 5 i '6, połow€; opłaty, 

przewidzianej w u stępie 1 a) dla pierwszej 
klasy podatku przemysłowego; 

4 . . przy spółdzielniach: 
a) za · pierwszy wpis . 400.000 mk. 
b) zą wpis o zmianę statutu i za 

. wykreślenie firmy . • • • • 200.000 .. 
c) za każdy inny wpis • • •• 1QO.Qoo " 
5. Za wciągnięcie do rejest ru handlowego fir

my zakl'adu filjalnego, jeżeli ząkład główny znajcluje 
siEj w kraju, pobiera się następujące opłaty: 

a) ,łl d finl1 handlowych pojedyńczych " - opłat~. ' 
określoną w ustępie 1 ą); 

b) od spółek jawnych handlowych, spółe~ k01 
mandytowy~h, spółek ~ ogrąlliq:on?\ aqpo
wiedzialnością, oraz osób prawnych, wYl11i~
nionych w ustępie 2-11/2. opłaty, określqnęj 
w ustępie 1 a); 

~) od spółek akcyjnych ... i akcyjna-komęndyto
wy ch - podwójną opł?ltę, określoną w ust~ .. 
pie 1 a) dla pierwszej klasy poc;iĘltku p.f~e
mysłowego; 

d) od spółdzielni-opłatę , określoną w usfępie4ą); 
e) zą każdy następny wpis <10 ' rejestr\,l zakładu 

filjąlnego-opłaty, okrąślonę 1;a takież wpisy 
do zakładu głównego • . 
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Jeżeli zakład filj al ny należy do in nej klasy po
datku przemysłowego niż zakład główny, to opła ty 
powyższe oblicza się według klasy zakładu filjainego; 

. 6. za pierwszy wpis zakładu f il jalnego, j eże li 
zakład główny znajduje się zagranicą, pobiera się, 
o ile konwencje międzypaństwowe nie zawi~rają P.o-
stanowień odmien nych: ' . 

a) od firm handlowychpojedyńczych-podwójną 
opłatę, określ oną w ustępie 1 a); 

b) od spółek jawnych handlowych, spółek ko
mandytowych, spółek z ograniczoną odpo
wiedzialnością, o raz osób prawnych, wymie
nionych w ustęp i e 2, potrójną opłatę, okre
śloną w ustępie 1 a); 

c) od spółek akcyjnych i akcyjno - komandyto
wych-poczwórną , opłatę, określoilą w ustę
pie 1 a) dla pierwszej klasy podatku prze
mysłowego. 

Za następne wp is y pobiera się opłaty, przewi
dziane za takież wpisy dla przedsiębiorstw kra jowych. 

§ 73. Jeżeli pewne przedsiębiorstwo w myśl 
ustawy z dnia 24 czerwca 1891 r. jest zwolnione od 
opłacenia podatku przemysłowego, zaliczenie do od
powiedniej klasy podatku przemysłowego celem wy
miaru opłaty nast~puje według uznania sądu" . 

Att. 5. O ile przepisy in!)ych ustaw powołują 
si~ na postanowienia, k tóre w myśl artykułów 1 do 
4 niniejszej ustawy uległy zmianie, wsh::pują w ich 
miejsce odpowiednie postanowienia w brzmieniu po-
yższych artykułów. 

ł\rt. 6. Sławki opłat, unormowane nin iej szą 
ustawą, opiewają w markach polskich. 

I\rt. 7. Rada Minist rów może zarządzać podwyż 
s ze nie lub obniżenie kwot, przewidzianych w niniej
szej ustawie, odpowiedn io do stosunf~ów walutowych. 

Art. 8. Ustawa niniejsza obowiązuje na obsza
rze górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego 
w' Katowicach i wchodzi w życie. z dniem ogłoszenia . 

Przepisy jej stosują się także do wszystkich 
cho~by dawniejszych czyn ności, spraw sądowych 
i wydatków, o ile wymia r według dotychczasowych 
usta w jeszcze '1ie jest dokonany. 

A.rt. 9. Wykona nie niniejszej ustawy powierza 
si~ Ministrowi Sprawiedliwości i Skarbu. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 
Pre:t~s Rady Ministrów 
. i Minister Skarbu: W. Grabski 
Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski 
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450. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rleczypospolitej 

l dnia 14 maja 1924 r. 

VI sprawie zmian w ustawie z dnia 10 C%erwca 
1921 r. w przedmiocie utworzenia P<lHl stwowego 

Banku Rolnego. 

Na mot y p. 7 art. ' 1 bt'al art. 2 ustZl'.\/y z dn ia 
11 stycznia 1924J. o n aprawie Ska rbu Puństwa i re-

fo rmie walu towej (Dz. U. R. P. ]'(2 4 pOl. 28) oraz 
zg,odnie z uchwałą Rady JV\ini strów z dn. 16 kwietnia 
1924 r. zarządw się co następuje: 

§ 1. f\ rtyku ł 1 ustawy z dn. 10 czerwca 1921 r. 
VI przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rol
nego (Dz. U. R. P. Nil 59 poz. 369) otrzymuje · 
brzmienie następujące: 

"Polski Państwowy Bank Rolny utworzony na 
podsta'vvie dekretu N'aczelnika Państwa z dnia 5 lu
tego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nil 12 poz. 134) .otrzymuje 
nazwę Państwowego Banku Rolnego. Statut Banku 
wyda /V1 i nisŁer Reform Rolnych w porozumien iu 
z Ministrem Sklubu i Ministrem Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych" • 

§ 2. PaI'istwowy Bank Rolny jest osobą praw
ną i podlega Ministrowi Reform Ro lnych. 

Państwowemu Bankowi Rolnemu służy prawo 
używania piecz€;ci z godłem państwowem. 

§ 3. Zadan iem Państwowego Banku Rolnego 
jest: popieranie parcelacji, osadn ictwa i regulacj i roI· 
nych, popieranie rozwoju rolnictwa i współdziałanie 
w o rganizacji kredytu rolniczego, tudzież administro
wanie fundUSzami przeznaczonemi na powyższe cele 
do dyspozycji ' organów Rządu na -zasadach ustalo
nych przez władze powołane do dysponowa riia temi 
funduszami. 

§ 4. Fundusze Państwowego Banku Rolnego 
oprócz powierzony'ch mu do administracji stanowili: 

a) kapitał zakładowy utworzo n y w sposób na' 
stępujący: przewiqzianą wart. 3 ustawy 
z dnia 10 cZ,erwca 1921 r. w przedmiocie 
utworzenia Państwowego Banku Rolnego 
(Dz. U. R. P. NQ 59 poz. 369) bezprocento · 
wą niewycofalną dotację ze Skarbu Państwa 
na kapitał zakładowy Banku, powiększoną. 
na mocy ustawy z dnia 25 września 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N~ 88 poz. 787) podwyższa 

/ się o sumę mk. polskich, odpowiadającą 
równowartości trzech miljonów złotych (fra n
ków złotych) wpłacanych przez Skarb Z § 12 
wydatków Dz. IV budżetu . tv'inisterstwa Re
form Rolnych 1924 r. (pOllJOe kredytowa d la 
osadników). Kapitał zakładowy Banku może 
być podniesiony na mocy decyzji Rady Mi· 
nistrów; 

b) , o gólny fundusz rezerwowy i specjalne re· 
zerwy, które Państwowy Ba nk Rolny obo' 
wiązany będzie tworzyć na mocy statutu; 

\ c) wkłady na rachunki lokacyjne i bieżące ; 
d) inne fundu sze, które Państwowy Bank Rolny 

• n10Że przyjmować lub użytkować w związku ' 
z wykonaniem swych zadal'!. 

, 
§ 5. 1\rtykuły 6 i 7 ustawy z dnia 10 czerwca 

1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Ban
KU Rolnego otrzymują brzmienie następująte:. 

Hrt. 6 "Rada ""inistrow może w drodze rozpo
rządzeń powie rzyć Państwowemu Bankowi Rolt1etn u 
pt'owadzenie likwidacji państwowych bądź prze'Z Pań 
stwo gwarah towanych instytucji osadniczych ifi n a n
sowych, które w poszczególnych dzielnicach Rzeczy· 
pospolitE:j Polskiej udzielały kredytu na .cele agra rne. 


