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~zeczypospolitel z, wyjątkiem czc:ścl g6rno~łąskleJ wo-
Jewództwa ŚJąsl,iego. " , 

f\rl 104. Do dnIa 9 czerwca 1936 r. Mini
strowi Pracy i Opie~i .. Społecznej przy;..'uguje prawo 
decYzji co do kolejności pociągania do obowiązku 
ubezpieczenia poszczególnych kategoryj osób, obje:
tych artykułem 3 ustawy niniejszer. 

. Art. 2. Us.tawlJ nInieJsza wchodzi ' w tycie 
z dniem ogłoszenia, z moc" obowiązującą od dnia 
9 czerwca 1926 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mo~ciclci 

R'rezes Rady MinIstrów. K. Bartel 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewlcs 

583. 

584. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 

I dnia 3 wrze§nhs 1926 r • 

wydane w porozumIeniu ' z MinIstrem Sluubu 
o PostCipowaniu Państwowego Banku Rolnego 
przy likwidacji wierzytelności b. rosyjskich Pań
stwowych Banków Ziemskich Włościańskiego 

i Szlacheckiego. 

Na podstawIe p. D art. 2-go oraz art. 38 
ustawy z dnia 1 t sierpnia 1923 r. o zakresie 
działania Ministra Reform Rolnych 4ł organizacji 
um:d6w l komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. Nt 90 
poz. 706'), rozporządzeń Rady MinistrÓW Z dnia 
26 styc~ni~ t 922 r.w przedmiocie likwidacji spraw 
b. rosYJskich państwowych ziemskich bank6w~ Szla
checkiego I Włościańskiego na obszarze Rzeqypos
polit~l PolskieJ, (Dz. U. R. P. N'g 10 poz. 71 J oraz 

" Zarządzenie zdma 7 stycz,ma 1925 r. o powierzeniu likwidacji 
Prezydenta Rzeczypospolitej spraw b. rosyjskich państwowych Banków. Szlachec

kiego i Włościańskiego Państwowemu Bankowi RoI-
z dnia 30 września 192~ r. ner:nu (Dz. U. R. P. N'g 4 poz. 37), . ustawy z dnia 

4 hpca 1923 r. o organizacji l zakresiedzjałanla 

W sprawie wywłaszczenia grunt6w na rzecz Głównego Urz~du likwidacyjnego (Dz. U. R. P. N'275 
rozszerzenia rzymsko. katolickiego cmentarza poz. 58,}) I , rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
g~zebalnego w Łukowej, pow. jłidrzejowskiego. 13 sierpnia 1924 r. W sprawie znajdującego si~ na 

obs~arze województw:warszawsklego,lódzkiego, kle-
' , ," Namocy art. ~I 2 dekretu z d~la 7 lutego leckle~o. lubelskie,go, białostockiego. nowogródzkiego, 

1919 r. " w przedmiocie przepisów ,tymc7asowych p~Je~klego, w?łynskle~o I okr~gu administracyjnego 
Q. wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg że. wII:n~l<iego mienia o~ob nieobecnych, uznanych za 
~aznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych zaginIOne lub za zmarłe; mienia znajdującego si~ 
I wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności pu- w zarządzie, ustanowionym przez b. okupantów lub 
bUcznej (Dz~ U. R. P. N2 14 poz. 162) oraz punktu przymusowym zarządzie państwowymi mienia nale
h) art. 3 i erl 4 rozporządzenia Rady ł\dministracyj- żącego do osób prawnych, pozbawionych m~żnoścl 
nej z d~ia 18 czerwca 1852r • . (Dz. Pr. t. XLV str. 302) wykonywania swych praw, oraz mienia przechodzą
ł zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z do. 17 wrześ- cego na własność Skarbu Polskiego na zasadzie 
nia 1926 r. zarz~dzll sl~ co nast~puJe: art. X~1 Tr,aktatu Pokoju mi~dly Poiską 11 Rosją 

I Ukrainą (Dz. U. R. P. ,.Ni 73 poz. 732) zarządza siE: 
§ 1. D?lałka ziemI o powierzchnI 4.406.37 mi, co nast~puJe: 

b~dąca . własnością Piotra Kurd,ka lub osób, które Ją 
od niego do dnia opisu nab~dą, położona w luko~ § 1. Dyrekcfa Państwowego Banku Rolnego 
wej, pow.j.~drzejowskiego, ; ulega przymusQWemU korzysta z uprawnień ZarządzZljących I Rad b. re
wyv:łaszczemu na rzecz rozszerzenia rZYlD~ko-k,ato- ' sylskich Pańslwowych Banków Ziemskich Włościań
Ucklego -cmentarza grzebalnego vi lukowej. skiego I Szlacheckiego z odr~bnym Jego wydziałem 

(Osobyj Otclieł), przewidzianych zarówno wstetutach 
§ 2. Zarządzenie nInIejsze uzyskuje moc obo.... tych Banków, jak I w uzupełniających te statuty 

wiązującą z dniem ogłoszenia. obowiązujących przepisach. 
W szczególności zaś Dyrekcja Państwowego 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mo~cickl Bank,u Rolnego )~st upraw~io~a w stosunku do wy
mienionych wyzeJ b. rOSYJskich Państwowych Ban .. 

Prezes Rady Ministrów: K. Bart.1 ków Ziemskich: 

Minister Wy"n'4ó Religijnych l Oświecenie Publicznego: a) do przerachowywania wierzytelności Banków 
A. Sujkowski w myśl obowiązujących przepisów (p. b § 2); 

.b) do przenoszenia nieumorzonego na ' rzecz 
Banku długu, albo jego cz~ści, z całości za
bezpieczających go dóbr na cz~ść tychże 
dóbr, gdy uprzednie przeszacowzmle tej czdei 
dóbr, dokonane przez Państwowy Bank Rolny. 
na skutek uznanej "przez ten_ Bank potrz~by 
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takiego przeszacowania (p. c § 1), wykazało 
wystarczalność zabezpieczenia: 

c) do przeszacowania, gdy zajdzie tego potrzeba, 
gruntów zabezpieczających wierzytelności z po

,życzek Banków z zastosowaniem w tym przy
padku trybu postępowania oraz norm sza
cunkowych, ustal'onych dla określenia war
tości szacunkowej gospodarstw rolnych i par
cel gruntowych przy wydawaniu przez Pań
stwowy Bank Rolny pożyczek w listach za
stawnych; 

d) do zmiany i wykreślenia wpis6w na rzecz , 
Banków w księgach hipotecznych i rejestrach 
wieczystych w zależności od przerachowania 
wierzytelności, od spłat pożyczek, od prze
niesienia długu na częś.ć dóbr, oraz w przy· 
padkach przewidzianych w § ~; 

e) do przymus~wego ściągania nie uiszczonych 
należności Banków. 

§ 2. Państwowy Bank Rolny obowiązany jes~ 
a) do ustalenia ewidencji wierzytelności z po· 

życzek, udżielonych przez wymienione w § 1 
Banki pod zabezpieczenie nieruchomości na 
obszarze Państwa ' Polskiego; , 

b) do przerachowania wymienionych wyżej w p. a 
wierzytelności na podstawie rozporządzeń 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 14 maja 
1924 r. o przerachowaniu zobowiązań pry· 
watno'prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. N5! 30 
poz. 213), z dn. 27 grudnia 1924 r., uzupeł
niającego zacytowane rozporządzenie z dnia 
14 maja 1924 r. w stosunku do wierzytelności 
,z pożyczek udzielonych przez b. rosyjskie 
Banki Ziemskie oraz b. rosyjskie Towarzystwo 
Kredytowe Miejskie, których zarządy miały 
siedzibę prawną poza granicami Państwa Pol· 
skiego (Dz. U. R. P. N2 115 poz. 1025) oraz 
z dn. 27 grudnia 1924 r. o unormowaniu 
obiegu rosyjskich tytułów na okaziciela oraz 
tytułów przenoszonych przez indos lub cesję 
(pz. U. R. P. z 1924 r. N2 115 poz. 1031), 
a także na podstawie przepisów, jakie mo
głyby być wydane przez Ministra Skarbu 
w wykonaniu p. 4 § 7 powołanego wyżej 

' rozporządzenia Prezydenta Rzeczyposp:>łitej 
z dn. 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zoo 
bowiązań prywatno· prawnych; 

c) do ujawnienia wyników przerachowania w księ· 
gach hipotecznych i reje~trach wieczystych. 

• § 3. ,Ściąganie od głużnik6w należności, przy· 
padających w wyniku przerachowania na złote wie
rzytelności, wymienionych wyżej w p. a § 2, b~dzie 
dokonywane przez Państwowy Bank Rolny w myśl 
postanowień statutu odnośnego b .. rosyjskiego Pań
:Stwowego Banku Ziemskiego oraz uzupełniających te 
statuty obowiązujących prLe~lsów. 

Państwowy Bank Rolny winien prowadzić od
r~bn'ł rachunkowość dla każdego z b. rosyjskich 

Państwowych Banków Ziemskich Włościańskiego 
i Szlacheckiego i Odrębnego jego Wydziału (Osobyj 
Otdiel) i na rachunek masy likwidacyjnej tych Ban
ków przelewać wszelkie należno~cl otrzymane z likwi
dacji, sumy zaś wpływające na wydatki administracyjne 
b. rosyjskich Państwowych Banków Ziemskich mogą 
być wydatkowane przez Państwowy Bank Rolny we
dług uznania jego Dyrekcji. 

§ 4. Państwowy Bank Rolny komunikuje Główne
mu Urzędowi Likwidacyjnemu corocznie na l-go stycz;' 
nia i l-go lipca ewidencję ujawnionych i pr,zeracho
wanych wierzytelności oraz wpłaconych przez dłużni
ków sum i spłaconych . pożycze,k, z , podziałem na 
fundusz umorzenia, fundusz procentów oraz fundusz 

, zapasowy. 

§ 5. W przypadku, gdy nieruchomość obciC\
żona wierzytelnością hipoteczną jednego z wymienio
nych w § 1 Banków zostanie sprzedanaPań3two
wemu Bankowi R~lnemu, względnie będzie pr.zez 
Państwowy Bank Rolny lub przez wlaś: i ciela przy 
pomocy kredytowej Państwo..ve]o Banku Rolnego 
parcelowana w całości lub cz~ści( to niezależnie od 
ewentualnego wypełnienia postanowień § 1, wykre
ślenie przerachowanych wierzyteln:)ści odnośnego 
b. rosyjskiego Państwowego Banku Zi emskiego z kSict;J 
hipotecznych lub rejestrów wieczystfch może być 
dokonane przez Państwowy Bank Rolny po zbżenlu 
przez tenże Bank za od :~owiadniem pokwitowarii:em 
doCentraln=j Kasy Państwowej ' w · Warszawie spe
cJalnego zobowiązania (załącznik N2 l) nasum~ po~, 
zostającej do zapłacenia przerach:>wanej wie~zytel· 
n?śd o.dnośnego b. rosyjskiego Pań.stwowegoS1.p}SH •. 
ZIemskIego z zachowantem warunkow o;Jroce,ht6waJ 

nia i amortyzacji oraz wszelki~h innych w'ar~hk6w. 
spłaty i rygorów, przewidzianych w statutJch odi"'l6~nł:!:': 
go b. rosyjskiego Państwowego B:lnku Ziemsl<ieJo' 
i w uzupełniających te statuty obowiązuhcfCh prze-

. pisach. . .... 
W tym przypadku Państwowy 6'1nk Rolny 'mo" 

że oznaczyć nowy termin am:>rtyzacyjny wyżej wy~ 
mienionych·pożyczek lub przedterminową spłatę częś'd 
tych pożyczek. , 

Odpowiedni wniosek Państwowego Banku Rol
nego winien być zatwierdzony prz~z Wnistra Reform 
Rolnych w porozumieniu z Ministrem S~G:iib(J, ; a zło" 
żon e przez. Bank do ~entralnej Kisy ' Pań$twow~r 
zobowlązante podlega wowczaszamianie han'ovie. 

§ 6. Załatwianie wszelkich czynności hipotecz
ny,ch, wynikających z postępowania, pr Lewidzianego 
w §§ 1, 3 i 5, będzie dokonane na mocy dokumen
tów, sporządzonych w tym celu przez Pdństwowy 
Bank Rolny na podstawie odpowiednich przepisów 
jego sta tutu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. ' 

Mlniśter Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Skarbu: C. Klarnel' 
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lełllcz:nlk Nt 1 (do § 5) (pOJ. 584). 

ZOaOWII\ZIU~HE PI\ASTWOWfCiO BI\NKU ROLNEQO. 

Zobowictza:nie nlnielsze wydatne zosłało przez Państwowy 6ank Rolny zgódnle 1: § 5·yrn wydanego 

pr-Hr Mlnl$tra; ~ero~m Rolnych w pqr.olUmienkł ; Ministrem Skarbu w dniu 3 wrze:śni~ 19~6 r. rozporzą

drentac Q , post'ę\Poweniy; Pą'ństwowego, Banku Rolnego przy likwidacji wierzytelności b. rosyjskith PAństwo

wyd;> e'anków Zięmskich W1c§dańs~iego I Szlacheckiego':J: Odrc::bnym jego Wydziałem (Osobyj OŁdieł), 

zabezpieczonych na znajdujących si.:: na obnene Państwa Polskiego nieruchomościach (Dz. U. R. P. N!! 101 

p'-" 58iC); wzamlara za· wykrdlony wpi$ hipoteczny (lub za wykreślone zastrzeżenie w rejestrze wieczystym) 

.bGiłłi~cy. (Obciąiające) majątek M rzecz b. rosyjskiego Benku ZiemskięS9 :' 

" • ~owodu wydanej' przez ten Bank poiyczkf~ 

W majlłtku------.----. ·~. 1-""""_, woJewćd~twfe ______ ............... - ........ _ .... ----, 
.... 

,ewiecie,,---' __________ -........._ i sminłe--_______ -_ ....... _. położonym liczy si.:: 

________ ---- ha grun.tu. względnie Ue się okeże w neturze. 

Majątek tell ustaw fony był \li l>. fo'yjsklm ____ --,.________ 5Dnku Ziemskim :, 

f wYdana byt. nań pożyc.złia w wysokoś.d _____ rub. z terminem amorty~Qcyjnym na lit,:,., _ ....... -_ 
I :."~ ~: 

mięsl~q ~--'-. łi~zZlC od dnia --.-__ roku. 
Obecnie na dzień _____ ................ __ ....... """" 192_ r.przerac:howena\Vlorlytelno'~ b. " ro:s}'J~ ,.;' 

~"fG ..... ..--....... ".....-------- eanku Ziemskiego wyno$i ----- d. ___ gr. z terminem 

amoftyzec:yjnym na __ ..--..-łet ___ ..,.;.. mie.sic::cy, do Ipłaty rat<!ml pólro<:znemi. zecJ:ynaJą( od dnie 

____________ 192_. r. w wysokości ____ - zł. ___ gr. 

Peństwowy Bank Rołny w my~ł ninieJszego zobowl~zania przyJmuje nesleble obowiqtek prze- -
• 

fewat na otwarty w tym Banku rachunek wpływów z likwidacji wierzytelności b. rosyjsklęgo Banku " 

__ --________ Ziemskiego do czasu całkowitego umorzenia pożyczki. wszystkie należne 

b. rosyjskiemu :; Elankowi Ziemskiemu półroc~ne raty emortyzacyjne wraz 
. ' . . ' , . I .J,.);':' 

• uboc;zneml n,ie!ytościami l ewentualn .. luną la ~wlok.::. a tp zgodnie ~e statutem tego! b. rosyjskiego . 

aanku oraz w myśl uzupęłni.jącydl ten st.~ut obowlązujZlcych przepisów. 

Wysokość powyżej wymienionej półrocznej raty amortyzacYJnej ulegnie odpowiedniejimianie 

W pnyppgku . Qkreślen!a no wniOsek Poń~twoweso Stnku Rolnego, zatwierdzony pUCJ Miniitr. Reform 

Rolnych w poro'zumleniu z Ministrem Skar~u, "owego terminy Imortyi8cyjncgo, lub prledterrnlnQWłj Ipłlty 

cz.::ści pożyczki, w których to wypądk."h ninlejs:e zobowlqzcmie podlegi umienie na nowe. . , 

WykoPąiłie iłinięjsleQQ iQbowiąlanił ubezpieCza sięcałem mieniem Pzsństwowego B.nku Rolnego. 

Państwowy Bank Rolny 

(podpisy) 
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Centralna Kasa Państwowa stwierdza niniejszemodbiór oryginału powyższego zobowl~z:anla. 

złofónego przez Pańs~wowyB~nk 'Rolny do Centralnej Kasy Państwowej w Warszawie na rachunek depo-

zytów w dnIu 192_ r. 

585. 

wntl'alna Kasa Padstwowa 

(podpisy) 

586. 

Rozporządzenie .Ministra Skarbu 
z dnia 28 września 1926 r. 

w sprawIe skrócenia terminu, wyznaczonego 
do wyrównania należności celnych, omyłkowo 
niedobranych w swoim czasie. wzgltednie nad-

miernie pobranych. , 
Na podstawie art. 21 rozporz~dzenla Ministrów 

Skarbu oraz Przemysłu i H~ndlu z dnia 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Na 51, poz. 314) 
zarządza się co nast~puje: 

fi 1. Ustalóny w paragrafie 32. ust~p 5 roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 19,ro r. " 
o post~powaniu celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. Nt II, 
poz. 64) dwuletni termin do wyrównania należności 
celnych. omyłkowo niedobranych w swoim cz~sJe" , 
wzgli::dnie pobranyc.h nadmiernie, skraca si~ do jed
nego roku. 

§ , 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życ:le 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: C. Klal'nel' 

587. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
" Wewnętrznych 

' zdnla 24 września 1926 r. 

wydane ' w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewn«:etrznych 'z dnia 28 czerwca 1925 r., wyda
nego w porozumie~u z Ministrem Skarbu 
o wykonaniu § l1',punkt b) rozponądzenla 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 
1924r. o obowiązku i sposobie pokrywania wy
datków przez związki komunalne oraz niektó
rych innych paragrafów tegoż rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej (Oz. U. R. P. Na 75, 

poz. 433). 

Na podstawie § 11, punkt b) I § 14 rozporz2t' 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 
\924 r. o obowiązku l sposobie pokrywania wyąat-. 


