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Dziennik Ustaw. Poz. 35 i 36. 45 

nych, a niezwrócone ich właś~icielóm . lub depozy
t~rjuszom. 

§ 2. Pokwitowania na wymienione w § 1 listy 
zastawne i obligacje, o ile prawa do nich zostały za
bezpieczone na , mocy rozporządzenia Prezydenta 
Rzec'zypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 1924 r. 
o zabezpieczeniu praw z tytułów na okaziciela, wy
wiezionych na terytorjum óbecnego Związku Socja
listycznych Republik Rad luq złożonych w instytu
cjach' na tern terytorjum (Dz. U. R. P. N!! 115, poz. 1032), 
zwolnione są od obowiązku rejestracji w myśl niniej-
szego rozporządzenia. ' 

§ 3. Posiadacze . wymienionych w § 1 pokwi
tc;>wań winni przedłożyć je osobiś<;ie lub przesłać 
pocztą przed dniem 15 marca 1927 roku Zarządcy 
P-aństwowemu nad mieniem b. prywatnych banków 
ziemskich (Wilno, ul. Mickiewicza N!! 8), który dokona 
rejestracji i ostemplowania pokwitowań, poczem 
zwróci je osobom, które przedłożyły je do rejestracji. 

§ 4. Pokwitowania nieprzedłoione do rejestra
cJi. w trybie i terminie, wskazanych w § 3, rejestracji 
i ostemplowaniu podlegać nie będą. 

§ 5. Rozporządzenie . niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

36. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
z dnia 14 stycznia 1927 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
P, państwowej pomocy kredytowej przy scala

niu gruntów. 

. Na podstawie art. · 13 ustawy z dnia 31 lipca 
1923 r.- o scalaniu gruntów , (Dz. U. R. P. N!! 92, 
poz. 718), uzupełnionego przez ' art. 7 ustawy z dnia 
1:8 grudnia 1925 r. (Dż. U. R. P. z r. 1926 N!~ 15, 
poz. 84) zarządza się co następuje: 

§ t. Państwowa pomoc kredytowa przy sca' 
laniu gruntów, przewidziana wart. 13 ustawy z dnia 
31 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 92, poz. 7,18), uzu
pełniony,m przez art. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 
1925 r. (Dz. U. R. P.z r. 1926 N!! 15, poz. 84), może 
być udzielana osobom, odpowiadającym warunkom, 
wskazanym w § 2 niniejszego rozporządzenia, na: 

1) przeniesienie budowli na scalone działki lub 
wzniesienie now.ych zabudowań mieszkalnych lub 
gospodarczych na nowych dzi ałkach, wyznaczonych 
przy scalaniu; 

2) przeprowadzanie wskazanych przez urzędy 
ziemskie meljoracyj rolnych, jako to: odwadnianie, 
ńawadnianie, wyrównanie i karczunek gruntów, urzą
dzenie studzien i przeprowadzenie dróg; 

3) nabycie działek celem powiększenia karłowa
tych gospodarstw od innych uczestników scalania, 
~tórzy przenoszą się na nabywane przez się gdzie-
i l1pziej osady z · pa~<;.elacji; . 

I 

4) . koszty technicznego przeprowadzenia scale-
nia, jak również na koszty związane z ~staleniem 
tytułów własności i uregulowaniem hipotek scalonych 
gruntów. . 

§ 2. Z ' państwowej pomocy kredytowej mogą 
korzystać obywatele Państwa Polskiego, ni.eograni
czeniw prawach obywatelskich wyrokiem sądowym, 
a posiadający gospodarstwa scalane lub scalone na 
podstawie usfawy z dnia 31 lipca 1923 r. ' o scalaniu 
gruntów (Dz. ·U. R. P. N!! 92, poz. 718) oraz ustawy 
z dnia 18" grudnia 1925 r. (Dz. U. R; P. z r. 1926 
N!! 15, poz. 84), o ile nie posiadają własnych środków 
na urzeczywistnienie celów w § 1 wskazanych. 

Na cele, - wskazane wp. p. 1 i 2 § l-go niniej
szego rozporządzenia, pomoc kredytowa może być 
udzielona także ' osobom, które scalają swoje gospo
darstwa albo scaliły je po dniu 21 września 1920 r. 
na podstawie przepisów, obowiązujących przed wej
ściem w życie ustawy z dnia ' 31 lipca 1923 r. ' o sca-
laniu gruntów. . . 

§ 3. Państwowa pomoc kredytowa będzie udzie
lana 'z funduszów, przeznaczonych na ten cel corOcz
nie w budżecie Ministerstwa Reform Rolnych w for
mie . pożyczek gotówkowych, oprocentowanych we
dług stopy 4 od sta w stosunku rocznym. Procenty 
są płatne zdołu w dniu 1 listopada każdego roku. 
poczynając od najbliższego 1 listopada, jaki nastąpi 
po upływie roku od wypłaty pożyczki, względnie 
pierwszej jej CZE::ści. 

Nadto Państwowy Bank Rolny pobierać będzie 
od dłużników na pokrycie kosztów, związanych z ad
ministracją pożyGzek, dodatek administracyjny w wy
sokości, określonej przez Ministra Reform Rolnych 
na wniosek Rady Nadzorczej Banku. Dodatek admi
nistracyjny ' bE::dzie pobierany zgóry przy udzielaniu 
pozyczki na ' cżas do pierwszego terminu płatności 
procentów, a następnie w ' terminach płatności pro
centów. 

§ 4. Pożyczki na cele, wymienione w p. P', 1 
i 2 § l-go, mogą być udzielane tym tylko osobom, 
które zobowiążą się do przeniesienia budowli na 
działki, wyznaczone im przez urzędy ziemskie, lub 
do wykonania meljoracyj, wskazanych w p.2 § l-go, 

, w terminie, określonym przez te urzędy, jak również 
do utrzymania w stanie używainości tych meljo-
racyj. , 

Pożyczka, udzielona jedn.emu posiadaczowi go
spodarstwa na cele, wymienione w p. 1 § l-go, nie 
może z reguły przek,aczać 1200 7.ł., na meljoracje 
zaś, wskazane w p. 2 § l-go - 600 zł. 

W wypadkach wyjątkowych, należycie uzasad
nionych, które . określi Minister Reform Rolnych, 
a stwierdzonych przez Okręgowy Urząd Ziemski na 
podstawie przeprowadzonych dochodzeń, wymienione 
wyżej granice mogą być podwyższone-w pierwszym 
wypadku do 2500 zł., a w drugim ~ do 800 zł. 

§ 5. Wł.aścicielo~ gospodarstw karłowatych, 
włączonych ,do · obszaru scalenia, mogą być udzielane 
pożyczki na kupno działek celem powiększenia ich 

. gospodarstw, do normy gospoda rstwa żywotnego , 'ja
ką w danych warunk,ach Okręgowy Urząd Ziemski 
uzna za właściwą. 

I • 
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Dżiennik Ustaw. Poz. 3~. 

Wy.s0koŚć pozyc:zki w słostI'rll'<u do . t' ha nowo
nabywanej. dział'ki' winna. si'!:} rnr.eśdć .w granicaeh 
przedętnych cen rynkowych,' cle'mi w danej okolicy, 
stwierdzonych protokólarnie przez Komisję Szacuń. 
ko,wą, powołatlą do oszacowania ·scalanyćh 9runtów. 

§ 6.. SUllfa pożyczek, u,(:l'zietonych jednemu po
zyczkoDtorcy na podstawie p. l?~ 1, 2 i :3 § l-go ni
niejszegp rozporządzenia" winna mie~kić SIę łącznie 
z ewentualn~m . pOl?rzee-z;aJą,cern obciąięni~m hipo
t&znem danego gospodarstwa vi grMfcathpołowy 
szacunku gruntów każdego z poszczególnych pazyc;z. 
kobiorcó.w,. d'okonane§o przez Komisję Szacunkową 
p.owołaną do oszacQwania scatanych gru'rHovi;a!w bra
ku tego, szae-un'ku ustałonego na casadach ' obowią
zujących Państwowy Bank Rolny przy udzielaniu po
żyeze.fri w fisfach zastawnych. 

Przy udzielaniu pożyczek na tmpno działek 
(p. 3 § 1'} naJeży uwzględnić szacunek gruntów, po
siadanych dotychczas i 't0wonabywanych prżez uczest
nika scalenia. 

§ 7. Pożyczki na koszty przeprowądzenia sca· 
lenia (p. 4 § 1) mogą być udzielane 'uczestnikom 
tych scafen, które wykonywują miern iczowie na pod
stawie umow, zawartych z pełnomocnIkami gromad 
lub z rudami ,w:zestnrkow scatenra (art~ 21 p. d ustą:
wy z dnia 31 łlpca 1923 r. - Dz. U. R. P. N9 92, 
poz. ·718 i art. 14 ustawy z dnia 18 grudnia 1925 r.
D:?:. O. R. P. z r. 1926 N2 15, poz. 84), i 'latwierdzo
nych przez Okręgowe Urzędy Ziemskie. 

Wysokosć poiyczki dla jednegouezestnika sca
lenia na ceł powyzszy nie moze pn;ewyzszać 25 zł. 
na 1 ha jego gruntów, włączonych do ' obszaru sca
łenła, a łączna suma pożyczek dla uczesfnik6w sca
lenia danego obszaru nie może przewyższać należ
ności, ustalonej w umowie o wykonanie prac scale-
niowych. . 

Kwota, przyznana jednemu uczesftiiKbwi mi "kosi
ty, związane z ustaleniem tytułów własności i uregu
lowaniem hipotek sca~onych gruntów, nie może prze-
wYższać 60 złotych, ' . 

§ 8. Pożyczki na cele, wskazane w p. p. 1, 2 
i 3. § l-go, mogą być udzielane na okręs do l\'lt 15, 
a ha cele, wskazane w p. 4 § l-go, na ' o~te,~ do lat 4. 
Pożyczki winny być spłacaiie w równych tatach rocz- ' 
nycn VI dniu 1 listopada każdego roku. 

Jeżeli pożyczkobiorca I korzysta rów,nież z kre
dytu na podstawie ustawy z dnia 22 liRca 1925 r. 
o państwowym funduszu kredytu na Qleljoracje rolne 
(Dz. U. R. P. N2 88, poz. 609), spłata pożyczek, udzie
lonych na cele, wymienIone w. p. p. l, 2 i 3 § l-go 
niniejszego rozporządzenia, może być na j'ego prośbę 
roźłóżona na okres do lat 20~tu. 

Okresy czasu, na które udzielane są pożyczki, 
będą Iicz,one od najbliższego 1 listopada, jaki nastąpi 
po wypłacie przez Państwowy Bank Rolnypożyczkj, 
wźględnie pierwszej jej części, jeżeli póży.czka wypła-
caria będzie cżęściami. ' . 

Termin płatności pierwszej raty pbżyczki, iJdzie~ 
lonej na cele, wskazane w p. p. l, 2 i 3 § l-gb, 
przypada p6 upływie 2 lat od terminu, oKreślonego ' 
w ust. 3 niniejszego ' paragrafu·, zaś pdżyczki, lIdzle
.Ionej na cele, wskazane w p. 4 § 'l~go,-po upływie 

jednego roku od terminu, określ.onego w ustępie 3 
niniejszego paragrafu. ' 

W razie ' z<lciągnięcia pr~ez uczestnIka scalenia 
dwóch lub wi~l=ej różnofodl)y<;:h potyczek 1. fundu. 
s~ów, pr~eznaczony<!h na pomoc . kredytową przy: · 
scal.miu gruntów, Państwowy Bank Rolny, po I,1kor1 ~,~. 
czeniu ' pbstępowania st:ąleniowego, stwiardzonem 
przez właściwy Okręgowy Url,;ąd Ziemski, połąq:y : 
wszystkie niespłacone . kwoty tY<ih pożyczek w jedną : 
Sł,lmę, która będzie spł21~on!'i na warunkach, przęwi~ .~ 
dzianych przy udzięleniu j@dnej z tych PpżYC;Z€lk, 
przyznanej na naj dłuższy okres <;:Z8lSU, . 

Pożyczki, udzielone na cele, wskal,;ane · w. p. p. 
1 .,- 4 § l-go, winny , być w skryptach dłi1inycn ", 
przeliczone na 2łote w złocie w myśl rażpntząd'lenlą _ 
Prezydenta Rzeczypospolit~j ,z dnia 27 kwietnia 1924 r. 
(Dz. U. R. P. N~ 36t poz. 385) i ustawy z dnia 1 lipc;ą . 
1925 r. (Dz. U. R. P. N2 76, poz. 534), według kUfSlJ ;' 
złotego, ustalonego na dzień wysłania zawiadom lenią . 
o przyznaniu pożyczki. Biorący pożyczkę winni sl~ -
zobowiązać do zwrotu sumy poiyczkowej W :dotych 
w złocie. Postanowienia niniejszego ustępu nie ·mają 
żastosowania do pożyczek, uozielony<:h na okres ; 
czasu do jednego ro.ku. Pożyqka winn!Ol być wypła
conaw ciągu lO dni od nadesłania należyci€! spo-' 
rządzonego skryptu dłużnego, w przeciwnym tfllie 
przerachowanie na złotę w złocie podlega rewizji na': 
dzień wypłaty względnie wysłania pieniędzy. . 

., 

§ 9. Pożyczki będą wydawane' na skrYb~ty 
dłużne z zabezpieczeniem na hipotece scalanych : 
względnie scalonych gospodarstw lub innych nieni- . 
chomości ziemskich. ' 

Zabezpieczenie hipoteczne może być zastąpio
ne przez poręczenie hipoteczne lub solidarną odpo
wiedzialność grupy posiadaczy scalanych względnie 
scalonyc;h gruntów z tern jednak, że pożyczka, wzglęc;l7 ", 
nie suma póżyczekl udzielonych na podstawie nI- . 
niejszych przepisów, o ile przekracza dla jednego 
gospodarstwa 200 zł., winna ' być ' na koszt dłużnika 
zabezpiecżona hipotecznie niezwłocznie po wywoła
niu lub utegu'lowaniu hippteki scalonych gospo-;,' 
darsfw. -

Po hipoteczn.em zabezpieczet.Jiu przez dłużnika 
pożyczki zaciągniętej na .skryptdłużny z solidarną 
odpowiedzialnością grupy uczestników scalenia, ustajE! 
solidarna odpowiedzialność za tę pożyczką pozosta
łych dłużników. 

W wypadkach wyjątkowy~b Mini~ter Reform( 
Rolnych będzie uprawniony dQ prżyjęcia w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu innych gwarancyj, w pa .. ~ 
rag rafie niniejszym nieprzewidzianych. 

§ 10. Tryb i sposdb przyznawania i wypłaca:': 
nia pożyczek, tiJdtież prolongowania spłaty rat vi Wljl 
padkach i na warunkach, przewidzianych w § 12 ni· ~ 
niejszego rozporządzenia, ustala Minister Reform;~ 
Rolnych. 

§ 11. Należności z 'tytułu pożyczek, niespłacQ~ : 
ne w terminie, przewidzianym w sKrypciedłuźriym", 
względ ilie w terminie odróc20nym (§ 12), będą uwa~j 
żane za zaległe. Od sumy zaległej będzie pobieta~ 
na kara za zwłokę w wysokości 2% za każdy t~ły 
lub rozpoczęty mie;;iąc zaległości. ' . 
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Ozlennik UsŁąW. PQ?;. 3~ i 37. 47 

Nąlęingśei ;ł;aległę będą sClągane pr?;ez Pań. 
stWQwy l?ank Rolny w trybi~, pq:ewidzią rWfl1 dlą 
ś~j~fJ@ln i1i! pę~§pqrnyc;h l1ąldności skiUbQwych, 

§ 1~. W pgję nieurodzaju, pożaru 111b innęj 
iywiołow@j I\J~~ki, §mięrci ?llbg ciężkiej choroby 
Qłużnik~ lub ]ęgynegg istqtnegQ żywiciela jego rb
ciiiny I t, P'I mgg!'l ' być dłużnikom na ich prośp~ 
uazielone ulgi w spłacie pożyczki, bądź to w forrnię 
odroczenia terminu płatlió~ci przypadającej raty i od· ' 
setek na okres do lat dwóch z ewentualnem prze
sunięc:ietn terminu spłaty kapitąłu pożyczkowego, 
b'1dt ' też w fQrmle rozłożenia przypadaj ącej raty na 
p~t~$tałe: terminy płatnQ~ci rat. Odroczenie terminu 
płątńP~<;i raty nie może pOCiągnąć. za SO.bą przedłu· 
ż~nI~QkresÓw spłaty pożyc~ki, Wskazanych w § 8. 

, ł 1:ł. Dłużnikowi słwży prawo spłacenia cało
ś(!i lub części póżyczki pri!!@d terminem Jej płmtnóści. 
Qpła<!otiy zgóry dodatek na administracj€l (I} 3) 
nie pódlega zwrotowi. 

§ 14. Potyczka względnie jej pozostałość staje 
silit natyqhmiast płatną w całości łącznie z odsetkami 
bez wzglądu na pierwotnie umówIony termin i be~ 
względu na. terminy płatności rat, jeh li · nie wstały 
pu@zdłJ,lżnlka spełnioQe warunkj, z;astrzeione wskryp· 
(lii! dłużnym, a zwłaszcza, jeżeli pożyczka nie została 
w terminie, określonym przez urząd ziemski, uiyta 
na cel, wskazany przy jej udzieleniu, jeżeli zaniedbano 
kon~erwacji urządzeń wykonanych kosztem pożyczki 
(pl .. 2 § 1 i ust. ' 1 § 4), lub jeżeli posiadłość, na któ' 
rej zabezpieczdno pożyczkę, jest umyślnie lub przez 
niedbalstwo niszczona, a okoł!czności powyższe zo
staną stwierdzone przez urzędy, ziemskie. 

§ 15. f\dministrowaQie pożyczkami, l,Idzielone· 
mi na podstawie niniejszych przepisów, powierza się 
Państwowemu Bankowi Rolnąmu, któ~y jest w szczegól
n<~ści 0bowiązc;lny do nc;lleżytego zabezpieczenia i wy
płaty pożyt:zek, przyjmowania ora~ ściągania rat 
i wszelkich należności , wypływających z udzielonych 
pożyczek, d0 przestrzegania, aby zobowiązania, skła
d'sne przez dłużnika; odpowiadały wymaganiom ustaw 
oraz niniejs2ych przepisów, tl,ldzież, aby splata poży
~zek następowała w sposób, przewidziany w . skryp· 
tach dłużnych, wreszcie do prowadzenia odrębnej 
dla tych pożyczek księgowości i składania Ministrowi 
Refdrm Rolnych sprawozdań z działalności, dotyczą
ceJ administrowania funduszami, przeznaczone mi na 
pOmoc kredytową przy scalaniu gruntów, w formie 
i w terminach; określonych przez Ministra Reform 
Rolnych. 

Wpływy z tytułu spłaty tat i wszelkich należno
ści, wypływających z udzielenia pożyczek, wpłacać 
będzie Państwowy Bank Rolny corocznie IN miesiącu 
grudniu !la właściwe . pozycje budżetu Ministerstwa 
R.eform Rolnych. 

§ 16. Rotporządzenie niniejsze wchodzi w ży" 
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc 
obowiązującą rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 
17 (:>aźdtjetrllka 1924 r. o państwowej pomocy kredy
towej przy scalaniu gruntów , (Dz. U. R. P. Ng 94, 
poz. 881) ze zmianami wprowadzonerhl rozpor.ządze-

niem +. ąlli?} _ 30 kwietnia 1 ~2~ r. (O?:r Q, R. P . ./'f2 60, 
poz. 427). 

Ministęr Reform Rolnyeh: Witold Staniel'tlicz 

Minister . ~karbu: . q/ C?ecbQwic~ 
,,' •... 4 

37. 

Rozporządzenie Ministra KomunikacJi 
f; glli~ 18 styczf\ia 1927 F. 

, r. 
wydane w ., poro~MmtęnilJ ~ Minj~trąmi: Skarbu" , 
Przemysłu j ,Handlu ófaz Rolnictwa i Dóbr 
PąńitWQwy.qh . Q wprowił~~eniy ~niżki ~aryfQwej 
dht Wqglii kj;lwiennegQ W ~oml.ulikaeH pol&kQ- : 

«;lustrją~kiej. 

• Na mocy artykułu 4, punkt 9 ustawy z dnia 12"; 
czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei" 
Ż@laznych i, o organizacji urzędów kolejowych (Dź. 
U. R. P. Ng ',57" poz. 580) oraz artykułu 2 rozporzą· 
dzenia P\'@zydenŁa Rzeczypospolitej z dnia 24 wrześ, . ' 
nia 1926 r. 'vi! sprawie ustanowienia urządu Ministta I . 

Komunlka~j t (Dz. U" R. P. NB 97, poz. 567) zarzą · : 
dza si~ co ńast€lpuj@: 

l, 

§ 1. . W komunikacji polsko'l!lustrjac;kiej wpro-" 
warlza się od wszystkich ładowni, względnie stacYJ , 
kopalnianych krajowych do a·ustrjac\<o·jugosłowiań~ 
skiej granic.y pod Spie\feld·Strass dla węgla kamien
nego, miału " z wągla kamiennego oraz brykietów . 
z węgla kamiennego zniżoną stawkę przewozową, 
wynoszącą ~96 . groszy austrja<;kic:h za 100 kg. , 

Warunki stosowanią. Przesyłki powinny być .; 
nadawane jako . zwyczajne w ilośc,i naraz najmniej , 
700 tonn netto dla tworzęnia pociągów całych (zwar
tych). PrzewQineuiszcza się najmniej za ładowność 
użytęgo wagonu (za list przewo~owy i wagon). ' ,; , 

Zniżona stawka ' przewozowa ważna jest tylko · \ 
dla przesyłek, nadanych na ładowniach, względnie , 
stacjach kopalnianych krajowych za bezpośredniemi 
listami przewozowemi do stacyj włoskich i do Włoch 

, rzeczywiście wywiezionych. Nadawca musi już pf2:y 
nadaniu przesyłki żądać w liście przewozowym sto- ' 
sowania zńiżonej . stawki przewozowej do Granicy " 
Państwą pod Spi~lfeld-Strass. 

Pozatem ' obowiązują odnośne przepisy przewo
zowe dla komunikacji łamanej pomiędzy Polską >

' a Włochami oraz odnośne postanowienia taryfowe. 
kolei uczestniczących w przewozie. 

Wskazanie w liście ' przewozow):'m granicznych 
punktów przejscia z Państwa do Państwa dla ozna· : 
czenia drogi przewozu do Granicy Państwa pod ' 
Spielfeld·Sttass nie ' jest wymagane. 

Droga .przeWo:tu. Przesyłki kieruje się drogą: 
Granica Państwa-- pod Zebrzydowicami· Petrovice , 
u Bohumina statni hranice - Breclav-statni hranice- ' 
Staatsgrenze bei Bernhardsthal. 

Wymienioną powyżej stawkę przewozową sto
suje stacja nadawcza bezpośrednio (w drodze karto
wania) w czasie od dnia ogłoszenia aż do odwoła· ' 
nia, najdalej do dnia 28 lutego . 1927 r. 
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