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357. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 6 maja 1925 r. 

-
Likwidacyjnego (Dz. U. R. P. N2 75, poz. 583) za· 
rządza sił~ co następuje: 

o wykonaniu ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. 
.0 likwidacji majątków prywatnych" w wyko
naniu Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu 
dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U~ R. P • .N'2 70, 

§ 1.. Terytorjalny zakres działania Komitetów 
Likwidacyjnych, utworzonych na podstawie art. 3 
ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków 
prywatnych (Dz. U. R. P. N2 70, poz. 467) zostaje 
ustalony nadal jak następuje: Komitet Likwidacyjny 
w Poznaniu obejmuje wojewód~twa: poznańskie i po
morskie; Komitet Likwidacyjny w Warszawie-wszyst· 
kie pozostałe województwa Rzeczypospolitej Polskiej., poz. 467 z dnia 9 sierpnia 1920 r.) 

Na mocy ustawy z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. 
U. R. P. NQ 31, poz. 183) i w wykonaniu ustawy 
z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 70, poz. 467) 
oraz na mocy art. 8 ustawy z dnia 4 lipca 1923 r. 
o organizacji i zakresie działania Głównego Urzędu 

Patrz strona ostatnia. 

§ 2. Przewodniczącym Komitetu likwidacyj
nego w Warszawie jest Prezes Głównego Urzędu lik
widacyjnego, w Poznaniu Komisarz Głównego Urzędu 
Likwidacyjnego. Zastępców przewodniczących wyzna· 
cza Prezes Głównego Urzędu Likwidacyjnego. 
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. W skład każdego Komitetu muszą wchodzić 
oprócz przewodniczącego delegaci: Ministra Spraw 

. Zagranicznych, Prokuratorji Generalnej Rzeczypospo
litej Polskiej oraz w każdym poszczególnym przy
padku delegat "'\inistra, do którego kompetencji ' na
leży przedmiot likwidowany (art. 11 ust. z dnia 
4 marca 1920 r. punkt 1 do 5). W wypadku, gdy 
likwidacji podlega majątek rolny kompetentnymi są 
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Minister 
Reform Rolnych. 

§ 3. Postanowienia Komitetu Likwidacyjnego 
zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości 
głosów decyduje głos przewodniczącego. 

Wszelkie uchwały Komitetu Likwidacyjnego 
winny być zapisywane do specjalnej księgi protokó
łów i opatrzone podpisami przewodniczącego i obec
nych członków Komitetu Likwidacyjnego. 

§ 4. Do zakresu działania Komitetów Likwl· 
d~cyjoych należą: . 

1) kwalifikowanie do likwidacji majątków, _praw 
i interesów, podlegających likwidacji na mocy posŁa
nowień Traktatu Pokoju, podpisanego VI Wersalu 
dnia 28 czerwca 1919 r.; 
. 2) decyzje o sposobach prowadzenia likwidacji 

.... myśl art 2' ustawy ' z dnra 15 lipca 1920 'r.; 
, 3) przeprowadzenie likwidacji majątków, praw 
I interesów, oraz wydawanie wszelkich zarządzeń, 
dotyczących likwidacji; 

, 4) zwalnianie majątków, praw i interesów od 
likwidacji. 

§ 5. W wypadku zbycia przez właściciela po
dlegającego Iikwid,acji majątku, prawa lub interesu 
jeszcze do likWidacji niezakwalifikowanych, Komitet 
likwidacyjny, po stwierdzeniu likwidacyjności przed
miotu w związku z ustawą z dnia 4 marca 1920 r., 
władny jest w drodze uproszczonego postępowania 
w myśl 'p. a art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. 
z~twierdzić umowę zbycia o ile nowonabywca odpo
wiada warunkom ustalonym przez Komitet likwida
cyjny dla nabywców likwidowanych objektów. 

§ 6. Powziąwszy uchwalę o zakwalifikowaniu 
d.o. likwidacji majątku, prawa , lub , interesu, Komitet 
Likwidacyjny zawiadamia o tern właściciela lub- jego 
zastępcę listem poleconym. O Ile Komitet likwida
cyjny jest w posiadaniu wiadomoś<:i, że właściciel 
przebywa poza granicami Państwa Polskiego, albo 
Je1eli adres jego nie jest znany, uchwale:: powyższą 
ogłesz8 się w MInitorze Polskim. W ciągu miesiąca 
od dnia nadania listu poleconego lub od dnia ogło
$zenia uchwały w Minitorze właściciel lub jego za
stC\pc:a winien wskazać Komitetowi likwidacyjnemu 
osob~ zamieszkałą w granicach Rzeczypospolitej Pol
skiej upoważnioną do odbioru pism dla niego prze
znaczonych. Jeżeli właściciel lub jego zastępca osoby 
takiej w powyższym terminie nie wskażą, zawiado· 
mienia' I pisma będ~ wywieszone w kancelarji Ko
mitetu likwidacyjnego w W8rszawie wzgl«:dnie w Poz-

' naniu. Osoby intęresowane nie mają prawa zasła
niania się niewiadomością o tych zawiadomieniach. 
W wyp~dkach, jeśli likwidowany majątek, prawo lub 
interes należy do kilku właścicieli, wystarcza wysła-

nie pisma temu z nich, którego dokładny adres 
w Państwie znany jest Komitetowi Likwidacyjnemu. 

. § 7. W przeciągu miesiąca od dnia nadania 
listu poleconego względnie ogłoszenia uchwały w Mo
nitorze Polskim osobom interesowanym przysługuje 
prawo złożenia właściwemu Komitetowi Likwidacyj· 
nemu sprzeciwu co do mozności stosowania likwidacji. 

W razie uznania sprzeciwu za uzasadniony, Ko· 
mitet Likwidacyjny może znieś.ć lub zmienić po· 
przednią uchwałę. 

Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie wyżej prze· 
pisanym powoduje, ze postępowanie likwidacyjne 
ma taki skutek, jak gdyby zgł03zono nieuz1!sadniony 
sprzeciw, a osobie przeciwko której skierowaną jest 
uchwała o zastosowaniu likwidacji przysługuje jedy' 
nie prawo do sumy uzyskanej z likwidacji z zastrze
zeniem praw osób trzecich wobec odbiorcy tej sumy. 

Zgłoszenie sprzeciwu nie wstrzymuje postępo· 
wania likwidacyjnego. 

§ 8. Komitet LIkWidacyjny w wypadkach, kiedy 
to uzna za wskazane, władny jest zażądać od właś
ciciela likwidowanego przedmiotu lub jego zastępcy 
osobistego stawienia się, jako teź żądać od nich zło· 
żenia w terminie wskazanym przez Komitet na piśmie 
lub osobiście wszelkiego rodzaju informacyj i wyjaś
nień, dotyczących likwidowanego przedmiotu. 

W 'razie nieuzasadnionego niestawienia się właś' 
ciciela lub jego zash~pcy lub też niezłożenia na piŚ
mie żądanych informacyj I wyjaśnień w oznaczonym 
terminie, Komitet Likwidacyjny na podstawie włas
nych informacyj ustala sam odnośne dćme faktyczne, 
właściciel zaś traci prawo sprzeciwu przeciw tak po
czynionym ustaleniom. 

Uznanie nie stawienia się lub niezłożenia wyjaś
nień za uzasadnione należy do kompetencji Korni· 
tetu LIkwidacyjnego. 

§ 9. W razie zakwalifikowania. do likwidacji 
majątków, praw lub interesów wpisanych do kSiąg 
gruntowych lub innych rejestrów publicznych Prze
wodniczący Komitetu Likwidacyjnego wnosi o zapi
sanie uchwały w księdze gruntowej, względnie w od
nośnym rejestrze publicznym. 

§ 10. Przy likwidacji majątków nieruchornych 
wszelki majątek ruchomy, stanowiący przynależność 
danej nieruchomości jest objęty jednocześnie likwi
dacją, o ile nie nastąpiło wyłączenie na skutek sprze
ciwu w myśl § 7 niniejszego rozporządzenia. 

§ 11. Prlysługuj~ce mężowi prawo zarządu 
i użytkowania nie stoi na przeszkodzie likwidacji ma
lzttku żony; majątek dzieci może być zlikwidowany 
bez względu na prawo rodzicielskie wlgl«:dem tego 
majątku. 

§ 12. Po powzięcłuuchwały kwalifikującej ma- . 
jątek, prawo lub Interes do likwidacji Komitet Ukwi
dacyjny określ21 sposób likwidacji stosownie do 21rt. 2 
ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. i zaVliadamhl o tem 
wlaściciela w trybie wskazanym w § 6 niniejszego 
rozporządzenia. Określenie tego sposobu może na
stąpić jednocześnie z uchwałą kwalifikująCll dany 
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przedmiot do likwidacji. Uchweła !<:9mitetu Likwi
da~yjnego określająca' sposób likwidacji nie jest za
skarżaln". 

§ 13. W tazia powzi~cia uchwały o zastosowa
niu p. a, art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. Ko
mitet Likwidacyjny wzywa właściciela, aby w ozna
czonym termfnie zbył swój majątek, prawo łub inte
Fes w drodze dobrowolnej umowy, orli! podaje wa
runki, jakim nabywca winien odpowiad8ć. Termin 
powyższy nie mote byt krótszy od jednego miEsiąca 
ani dłużsży nad sześć miesiE;cy, łit%~<: od dnia po
wiadomienia właściciela o uchwale tryb~m przepisa
nym w § 6 niniejszego rozporz~dzenia. ' 

Umowa taka uzyskuje mo<: prawną dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Komitet Likwidacyjny. 

Zatwierdzenie umoWy zależy od uznania Komi
tetu Likwidacyjnego. 

§ 14. Zbycia majątku, prawa lub interes~, do
konane bez zezwolenia t,omitetu Likwidacyjnego lub 
niezatwierdzone przez Komitet Likwidoc:yjny, względ
nie przez Pre'zeSa Gł6wnego (Jrz~du likWidacyjnego 
z99dnie z przepisami ert. 6 U$t~wy z dnia 4 marca 
1920 r. (Dz. U. R. P. Ni 25 poz. 153), jest nieważne 
z samego prawa. . 

§ 15. , O ile Komitet Likwidacyjny nie zastosuje 
przepis6w p. a art. 2 ustawy z dnia 15 IipCQ 1920 r. 
albo o ile właściciel nie zbędzie zakwalifikowanego 
do likwidacji mttjąŁku, prawa łub interesu w wyzna
aonym W § 13 · trybie i terminie, lub sprzeda nie
watnie z samego pra\va (§ 14 niniejszego rozporzą
dzenia) Komitet Likwidacyjny poweźmie uchwał~ 
o likwidacji majątku drogą zatrzymania go na rzecz 
P~ństwa albo przez sprzedaż pri:ymu$ową o czem 
zawiadamia właściciela lub jego zastępc~ trybem, 
przewidzianym w § 6 niniejszego rozporządzenia. 

§ 16. W wypadku likwidacji majątJm drogą za
trzymania na rzecz Państwa Komitet Likwidacyjny 
wzywa właściciela, aby w terminie 1 miesit!lca od 
dnia zawiadomienia, względnie ogłoszenia uchwały 
w Monitorze złożył KomiŁetowi Likwidacyjnemu 
ocenę likwidowanego majątku, prawa lub Interesu, 
popartą odpowiedniemi dowodami. 

§ 17. Po otrzymaniu od właśclc:iela oceny mao' 
fątku, prawą lub Interesu albo po upływie terminu 
wyznaczonego w myśl § 16 niniejszego rozpon:ądze
nia, Komitet Likwidacyjny zarządza oszacowanie likwi
dowanego przedmiotu przy pomocy jednego lub kil
ku rzeczoznawców, na zasadach odpowiednich in
strukcyj, wydanych przez odnośny Komitet likWida
cyjny. Właścicielowi przysługuje prawo wglądu wokre
ślonym przez Komitet Likwidacyjny terminie i miej. 
scu w akta szacunkowe orlSZ przedstdwienia w tymże 
terminie Komitetowi likwidacyjnemu swych uwag 
w przedmiocie oceny. OstlSteczne określenie war
tości likwidowanego majątku należy do kompetencji 
Komitetu Likwidacyjnego. 

§ 18 . . Przy przejęciu nieruchomości na whls
ność Państwa Komitet Likwida:::yjny 'po dokonaniu 
oceny potrąca z tej oceny wairtość przechod~c:ych 
na Państwo Polskie zobowiązań i ciężarów rzeczowych. 

. . n .... 

§ 19. Jeżeli po d'okonanfuocenyprrez Komi
tet Likwidacyjny przedmiot do cżasu przekazania p 
na własność Państwa ulegnie 'zmianie, . wysołtOle 
oceny będzie odpowiednio sprostowana. 

§ 20. Uchweła Komitetu UkwidllcyJneg. o pn.
kazaniu przedmiotu na własność Państwł!lb~fb.e 
ogłOsżona w Monitorze Polskim. Majątek ptiechll
dźi na Państwo wraz Z prawami i obowiązkamł wy
nikającemi z tytułu własnośti w trzy dntpo ogłO
szeniu uchwały w Monitorze Polskim. 

Jednocześnie Komitet Likwidacyjny tawiada
mia dotychczasowego właściciela lub jego ta
stE:ptE: . o uchwtlle listem poleconym, skierowanym. 
do niego pod adresem przez niego , podanym łub 
w razie niewskaz~mia pod jego OłltWiskiem do tnłe)
scowoścl, w której siE: likwidowany przedmIot znaJduJe. 

W zawiadomieniu tern naleiy: 
la) wymienić imiE: i nazwisko włdtkłela lIkwi-

dowanego przedmiotu, , , 
b) wyszczególnit przedmiot przy nlertieho",o!· 

ciach według ksiąg hipotecznych wzgłe;dnie , według 
ksl~gi gruntowej, 

c) oznaczyć wysokość szacunku likwłdowanegC) 
przedmiotu, , 

d) przy nieruchomościach wyszczeg6lnl~ prawa 
rn:czowe osób trzecich na rachunek Państwa prz.
j~te oraz sumę, na jal<ą wartość każdego prawa 
ustaloną zostala. 

Obcląi~nla, niewymagajt\ce zapisu "fi kslfłdze 
gruntowej obciążajtt nadal grunt i nie potrzeba łeh 
wymieniZlć w uchwale. ' 

e) ustanowić sumę ' kOSłtów posŁto:po.,ania likwl~ 
dacyjnego, obci~żajl\cych zlikWidowany pnedmlot. 

§ 121. Jednocześnie z powli~clem uchwały 
o przekazaniu majątku na własność Państwa, Komi
tet Likwidacyjny może wyznlSczyć termin, w którym 
właściciel winien opuścić zajmowaną nieruchomość 
i po upływie którego nastąpi eksmisja przymusowa_ 
W celu dokonania eksmisji Przewodniczący Komitetu 
Likwidacyjnego po upływie oznaczonego terminu 
nadaje uchwale Komitetu klauzulę egzekucyjną, po
czem uchwala taka ulega wykonaniu przymusowemu 
przez odnośne organa podług przepisów obowiązu· 
jących w danym okręgu sądowym dla aktów op.· 
trzonych klauzulą egzekucyjną. 

§ 22. Majątki, prawa I inter~sy nie zbyte przez 
właściciela w myśl p. El art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1920 r. nieprzej~te na własność: Państwa w my!ł 
p. b, tegoż art. i niezwolnione z likwidacji stosownie 
do p. 4 § 4 niniejszego rozporządzenia, ulegną 
sprtedaiy na rachunek włas.ciclela drog/:l przetargu 
stłdowego na mocy obow/ązujqc:ej w danym okrt;gu 
stłdowym ustawy o post<;powaniu nlespornem i na 
warunkach, ustalonych przez Komitet Likwidacyjny. 

O uchwale, przekazującej przedmiot właściwe· 
mu sądowi do sprzedaży, Komitet likwidacyjny 
ogłasza w Monitorze Polskim I zawIeIdamia wideł
ciela lub jego zast~pce:. 

§ 23. . Wykreślenie! wszelkich wpisów w ksi~. 
gach hipotecznych, względnie w księgach grunto-
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wych w myśl § 9 niniejszego rozporządzenia, a także 
wypisów dokonanych wbrew przepisom ustawy z dnia 
4 marca 1920 r. o rejestracji i zabezpieczeni u ma
jątków niemieckich oraz dokonywanie wpisu uchwał 
o przeznaczeniu na likwidację o przepisaniu tytułu 
własności na nowonabywcę następuje na wniosek 
Przewodniczącego Komitetu Likwidacyjnego. 

§ 24. Wszelkie koszty postępowania likwida
cyjnego obciążają likwidowany majątek, prawo lub 
interes w granicach sum uzyskanych z likwidacji. 

Wysokość kosztów określa Komitet Likwida
cyjny. . 

§ 25. Uchwałę swą co do sposobu przepro-
'wadzenia likwidacji Komitet Likwidacyjny władny jest 
zmienić w toku postępowania aż do wydania uchwały 
1;atwierdzającej zbycie, względnie do ogłosżenia 
uchwały o przejściu prawa własności na Państwo. 

Przewodniczącemu Komitetu ' , Likwidacyjnego 
przysługuje prawo wstrzymania wykonania uchwały 
Komitetu z jednoczesnym opowiązkiem przedstawi e
.,ia Komitetowi Likwidacyjnemu w terminie trzy' 
dziestodnitlwym odnośnej sprawy celem ponownego 
jej rozpatrzenia oraz z podaniem motywów, dla któ
rych wykonanie uchwały zostało wstrzymane. 

§ 26. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc: 
rozporządzenie Prezesa Głównego U rzędu Likwida
cyjnego w przedmiocie regulaminu Komitetów Likwi
dacyjnych (Dz. U. R. P. N2 107, poz. 704), rozporzą
dzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego 
z dnia 14 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. N!! 51, poz. 321) 
oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 wrześ
nia 1921 roku (Dz. U. R. P. N!~ 84, poz. 595). 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. Grabski 

Minister Sprawiedliwości: A. Życbliński 

" 
358. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 6 m.aja 1925 roku 

o zmianie brzmienia § 46 rozporzą"dzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie 
statystyki celnej (Dz. U. R. P. NI! 107, poz. 783). 

N'a podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 paździer
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej 
(Dz. U. R. P. N2 85, poz. 464) zarządza się eona-
st~puje: ' 

§ 1. Paragraf 46 rozporządzenia Rady Mini
strówz dnia 10 listopada 1921 roku w sprawie sta~ 
tystyki celnej (Dz. U. R. P. N!! 107, poz. 783) otrzy
muje brzmienie następujące: 

Opłatę statystyczną uiszcza się w następującej 
wysokości;. 

I. Od towarów nieopakowanych: 
a) 5 groszy od 1000 kg. towarów objętych 

poz. 79 p. 1, 2, 3 taryfy celnej z dnia 
. 26 czerwca 1924 r. (węgiel . kamienny, bru
natny, torfowy i drzewny, cegiełki węglowe 
(brykiety), koks, torf); . 

b) 10 groszy od 1000 kg. towarów objętych po
zycjami: poz. 66 p. 1 taryfy celnej (kamienie 
polne i skalne w stanie naturalnym, kostki 
do brukowania ulic w kształcie konicznym, 
w formie równoległościanów, krzemień, gra
nit, bazalt, kwarc i szpat polny, . piasek -na
turalny, ziemia wymoczkowa (okrzemkowa) 
i inne, osobno niewymienione kamienie i.zie
mie, używane w przemyśle fabrycznym nie
obrobione, nierozdrobnione, chociażby wypa
lone, dolomit surowy); 
poz. 84 p. 1 taryfy celnej [olej skalny ciemny 
nieoczyszczony (ropa naftowa)]; 
poz. 138 taryfy celnej (rudy metaliczne i mi
neralne, szlamy rudne w stanie rodzimym 
lub wzbogacone, prażone, wsżystko w ka-
walkach, proszku, brykietach); . 
poz. 142 taryfy celnej (żelaziwo i stal: stare, 
lane i kute, fragment, łom, szmelc, wióry, 
również prasowane i proszek;· wszystko -
o ile przeznaczone do topienia i spawania); 

c) 30 groszy od 1000 kg. towarów objętych 
pozycją 85 p. 1, 2, 3 taryfy celnej (oleje 
lekkie, gazolina (eter naftowy), ligroina, ben
zyna - wszystko o ciężarze gatunkowym 
do 0,790 włącznie; nafta, fotogen, oleje pędne: 
gazowy, solarowy, niebieski, ' zielony, olej pa
rafinowy - wszystko o ciężarze gatunkowym 
od 0,791 do 0,885 - oleje smarowe ci~żkie 
czyste) przewożonych w wagonach - cyster
nach względnie statkach cysternach; 

d) 20 groszy od 1000 kg. wszystkich innych to
warów nieopakowanych. 

II. 5 groszy od każdych 100 kg. wagi brutto 
towarów opakowanych w całości lub częściowo. 

III. 10 groszy od każdej paczki pocztowej bez 
względu na wagę i rodzaj opakowania. 

IV. Od ułamków ilości wskazanych w p. I, 11-
uiszcza się pełną należytość. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Minis,tr6m: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Kolei. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze ' wchodzi w życie 
w 10 dni po ogłoszeniu. Równocześnie traci moc 
obowiązującą § ' 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 17 grudn!a 1924 roku o zmianie niektórych 
postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. 
U. R. P. z r. 1924 N~ 113, poz. 1003): . 

p rezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: R'atajsk! 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef' Kiedroń 

Minister "Ko-Iei~ Tysżka, 


