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928.
(Str. Q).

927.
Rozporządzenie

Katt fran
Einligt farordńingen varande kontroli .
over utforseln ov katt gadkand for
utfersel till _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J'

Ministra Rolnictwa

z dnia 4 listopada ~ 1927 r.
O

znakowaniu

mięsa, przeznaczonego do wywozu do Szwecji.

Na zasadzie § 23 ustawy z dnia 3 czerwca
1900 ,r. O badaniu zwierząt rzeźnych i ' mięsa (Dz.
Ust. Rz. ' Niem. str. 547) i § 19 ustawy z dnia
28 <:Zerwca 1902 r., wydanej w wykonaniu wymiertionej wyźej ustawy (Zb. Ust. Prus. str. 229), zarzą
dzam co następuje:

§ 1. ~ięso świeże, przeznaczone do wywozu
db Szwecji, opr.ó cz stempla, ' wymaganego przez poitanowienie § 43 przepisów ' wykonawczych z dnia
30 maja 1902 r. (Dz. Urz. Rz. Niem. str. 115) do
iista\vy z dnia 3 czerwca 1900 r. o badaniu zwierząt
rzeżnych i mięsa (Dz. Ust. Rz. ' Niem . str. 547),

•

a świadczącego o zdatności tego mięsa do spożycia,
winno być d odatkowo zaopatrzone stemplem z . wyraźnym napisem "Polska" według załączonego wzoru

(N!! 1).

§ 2. Mi ęs o solon~ ~ub w inny sposób przyrzą
dz.o ne, przeznaczone do wywozu do Szwecji, winno
być
zaopatrzone w etykiety w języku polskim
i szwedzkim, umieszczone na · opakowaniu i podpisane przez państwowego lekarza weterynaryjnego lub
przez lekarza wete rynaryjnego, upowaźni on ego przez
władzę admin istracyj ną II instancji, o treści według
wzoru (N~ 2).

§ 3. Rozporządzenie niniejsze obowi ą zuje na
obszarze ' województw
poznańskiego, pomofskiego
i górnośląskiej części województwa śląskiego.
§ 4. Rozporzc,clzenie niniejsze . wchodzi w ży
c;ie z dniem . ogłoszenia.

o
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928.
Rozporządzenie

Ministra Reform Rolnych

z dnia 15 lis topada 1927

f.

wydane ~ porozumieniu z Ministrem Skarbu
w sprawIe niektórych zmian rozporządzenia
JVlin.istra Reform Rolnych z dnia 23 g rudnia
1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.
Na mocy cz. 3 art. 74 i cz. 3 art. 75 ustawy
z dnia 28 grudnia 1925 r. o· wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 N!2 1, poz. 1) zarządza się
co l}astępu je:

§ 1. Część 3 § 5 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach
administro wania i d ys ponowania fundus zem zapomóg
i kredytu ulgowego (D ź. U. R. P. z r. 1927 N!! 7,
poz. 51) otrzymuje brzmi enie następujące: "W okresie ulgowym dłużnicy ni e . płacą rat amortyzacyjnych.
Okres ten rozpoczyna się w trzy miesiące od dnia
wydania orzeczenia o przyznaniu poźyczki".
Częsci 2 i 3 § 6 tego rozporządzenia
brzmienie następujące:
.
,,2. Pi e rwsza rata będzie płatna w dniu 1 paź
dzi ernika, względnie 1 kwietnia te go pół rocza, w którem rozpoczyna się okres uITJorz en ia pożyczki
(cz. 2 § 5).
3. Należne za okres ulgowy; zgóry obliczone,
odsetki s tanowić będ ą dodatkową poży czkę, którą
dłu żnik winien spłacać wraz z proc e ntami VI półrocz~
nych ratach amortyzacyjn ych, płatnych w tych samych termin ac h jak raty pożyczki głównej.
.
Ods e tki przypadające za czas od dnia upływu
okresu ul gowego do dnia rozpoczęcia okresu umorzenia płatne są przy pierwszej racie a,m ortyzacyjnej".

§ 2.

Min'ister Rolnictwa: K. Niezabytowski

otrzymują

Wzór Kg t.

POLSKI\
Wzór Ng 2.
(forma: karton o wym!'arze 15 x 8 cm).
(Str. 1).
Mięso pochodzące z uboju w_ __
_ __ __ _ _ _ _ _ _ , 'stosownie

do przepisów o badaniu mięsa, przeznaczonego na wywóz zagranicę, dopuszczone do wywozu do _ _ __

§ 3. Na końcu części 4 § 7 tego rozporządze
nia dodaje się wyrazy: "względnie instytucję społeczną"·
Cz ęś ci 1, 2 i 3 § 9 tego rozporządzen ia
brzmi e nie następ ujące:
,,1. Po przyznaniu p ożyczki w listach zastawnych
Państwowy Bank Rolny za wiadomi o tern okręgowy
urząd ziemski, który orzeknie o przyznaniu pożyczki
z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego (§ 1), po-

§ 4.

otrzymują

Ng 109.

Dziennik Ustaw. Poz. 928.

<;:zem prześle orzeczenie do Państwowego Ba nku
'R olnego.
2. Państwowy Bank Rolny zaw ia domi petenta,
względnie i n sty tucję lub osobę sprzedającą grunt, że
pożyczki w listach zastawnych Banku i z funduszu
zapomóg i kredytu ulgowego zostały danemu petentowi przyznpne i będą wypłacone po złożeniu w Pań
stwowym Banku Rolnym do kumentów, s twierdzają
cych hipoteczne zabezpieczen ie pożyczki, zgo dnie
wymaganiami obowiązującyc h Bank przepisów.
'3. Po otrzymaniu dokumentów, stwi e rdz a jących
zabezpieczen ie p o życzek , Państwowy Bank Rolny dokona wypłaty pożyczki z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego w sposób, wskazany w orzeczeniu
okręgowego urzędu ziemskiego, o czem zawiado mi
właściwy o k ręgow y urząd ziemski".

z

§ 5.

O statnie zdanie części 2 § 11 tego roz-

porządzeni a otrzymuje brzmi,enie następujące: "PierwSza rata pożyczki będzie płatna w najbliższym dniu
1 kwietnia, jeżeli wypłata pożyczki nastąpiła w drugiem półroc zu kalendarzowem, lub w najbliższym dniu
1pa żdz ie rnika, jeżeli wypłata pożyczki nastąpiła
VI pierwszem półroczu kalendarlOwem".

15'63

na zagospodarowanie się nie może przekroczyć kwoty
4.300 złotyc h".
2 § 14 otrzymuje brzmienie nastę·
,
"Przy ud ziel a niu tych pożyczek należy uwzględ
nić sumy niespłaconych pożyczek na zagospodarowanie. się, udzielonych z funduszó w przewidzianych
w § 1 (kat. f1. i B) rozpor ządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. N237, poz. 330),
wraz z za ległemi odsetkami i n a l eżnym dodat kiem
admin istracyjnym (§ 27 niniejsz ego rozporząd ze nia)
od ty ch pożyczek, i sumy te pot rącić przy wypłacie
pożyczek :'.
.
.

§ 8.

Część

pujące:

Cz ęść 2 § 15 otrzymuje brzm ie nienastę
"Okres umorzenia poży czk i będzie się liczył
od najbli ż szego dnia 1 stycźnia lub 1 lipca" . jaki na~
stąpi po upływie 4 lat okresu ulgowego, ' roz poczy~
n ającego si·ę w 3 miesiące od dnia wydani a orze,c4eni a o przyznaniu pożyczki ".

§ 9.

pująCe:

..

§10.

Paragraf 17 otr zy muje brzmienie nąstę~

pujące:

6. Po § 11 tego rozporządzenia dodaje się
,,1. Po przyznaniu po życzki okręgowy urząd
nowy paragraf treści następ ującej:
ziemsk i przesyła orzeczenie do · Państwowego Banku
Rolnego, który zawiadom i petenta, że pożyczka bę
,,§ 11·a. 1. Z funduszu zapomóg i kredytu ul gowego m ogą być również udzielane przejściowo po- dzie mu wyp ł acona po nadesłaniu wyciągu hi'po·
'
,
"
życzki na na bycie gruntów, w tych przypadkach, gdy ' tecznego.
grunty są nabywane na uzupełnienie gospodarstw
2. Jeżeli hi poteka działki p rze d wypłatą po'
karło watych przy scalan iu, a brak uregu.lowanej hi życzki ria zagospodarowa nie nie może być ureg.ulo.potek i uni emożliwia . udzi elenie po życzek długoter- wana, a zachodzi pilna potrzeba udzielenia tej pominowych.
'
życzki, okręgowy urząd ziemski mo ż e wydać orle.. 2. Pożyczki tego rodzaj u będą udzielane przez czenie o przyznaniu pożyczki bez zabe;,:pieczenfit
Państwowy Bank Rolny
na wniosek okręgowego hipotecznego za poręczeniem dwóch osób (cz. 3 § 20),
urzędu ziemskiego i stanowić będą uzup e łni eni e kreprzyczem orzeczenie winno zawier ać zobowiązanie
dytu przejśc i owego dłużej-terminowego z funduszów po życzkobiorcy do hip otecznego za bezpieczenia · poPańst wowego Banku Rolnego.
życzki na swój koszt, w terminie określonym worze3. W ysok ość przejściowych pożyczek z fundu- czeniu.
W tych wypad kach orzeczenie łączni~
szu zapomóg i kredytu ulgowego, łącznie z pożyczką z pokwitowaniem odbioru pożyczkr stanowić będzie
dłużej ·te rminową Państwowego Bank u Rolnego nie
dowód zobowi ąz ania, po ręka zaś będzie składana
może przekraczać 90 % ceny kupnacsprzedaży, ustaw postaci dekl ara cji podpisanej przez osoby porę
lonej w umowie kupna-sprzed aży . Pożyczki udzielane czające".
b ędą na okres do lat 3 za solidarn em poręczeniem
d wóch odpo wiedzialnych majątko w o osób. Należne
§ 11. Część 3 § 18 skreśla się.
od tych pożyczek odsetki będą doliczone do kapitału
i spłacane razem z nim.
§ 12. Paragraf 21 tego rozporządzenia otrzy4. P oż yczki przejś cio w e z funduszu zapo móg muje brzm,ienie następu j ące : "W księdze hipotecznej
i kre dytu ulgowego b ę dą na prośbę dłużnika skon- (gruntowej) winno być uwidocznione, że grunty obwertowane na pożyczki długoterminowe w myśl za- ciążone hipoteczn ie z tytułu pożyczek na nabycie
sad n iniejszego rozporządzenia, przyczem podanie gruntów i na zagospodarowanie, udzielonych 'na zao konwersję pożyczki winien dłużnik z/ożyć do okrę sadzie niniejszego rozporządzenia, nie mogą być,
gowego urzędu ziemskiego za pośrednictwem Pań do czasu całkowitej spłaty obciążających je pożyczek,
stwowego Ba nku Rolnego najpóż niej w 30 dni od daty dzielone, sprzedawane, wydzierżawiane ani zastawiane
uregulowania hipoteki na rzecz nabywcy.
ile po- (obciążane hipotecznie) bez zezwolenia właściwego
dani e w po w yższym terminie nie będzie złożone, okręgowego urzędu zie m skiego.
,
pożyc zk a winna być spłacona.
.
Orzeczenie o przyznaniu pożyczki winno zawie;
5. Przy konwersji wspomnianych wyżej poży rać zastrzeżenie, że pożyczka lub jej pozostałośĆ;
czek okres ulgowy będzie obliczany od dnia wypłaty wraz z procentami i innemi należnościami staje się!
Okres, w którym dłużnik korzysta z po- natychmiast wymagalną w razie niedotrzymania któ-~
pożyczki.
życzki przejściowej, wliczony będzie do okres u ulgoregokolwiek z warunków zawartych w orzeczeniu,
wego".
a w szczególności w następujących przYPc;ldkach:
a) jeżeli dłużnik nie uiści w właściwych terminach
§ 7. W § 13 tego rozporządzenia , dodaje się
dwóch k9 lejnych . rat , amortyzacyjnych.
trzecią część treści następ ującej: "Wysokość pożyczki

§

°
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b) jeż @'łi grunt; mI' który ,mżYGka zes tała udzi@:'
lena, peddany zostanie pestępowaniu. e'gze
kucyjnemu ze streny esób trzecich,
t) je-że'll §fwlerdione zostanie, że dłużnik umyśl
nie lub przez niedbalstwo ni szczy gospodarstwo, ob cf/łż one pożyczką;
d) j~:zeli st\vi@,l'dtorie zostanie, ze dłużnik uzył
póżyczki na iriny tel, niż iC!sfała przyznana,
e) jeżeli stwierdzone zdstanie', że dłużnik nIszczy
lub usuwa bez zezwolenia: okręgowego urzędu
ziemskiego znajdu jące się na gruncie buclyri'·
ki, kt6rych wartość była uwtględniona ptzy'
przyznaniu poiyczki,
f) jeżeli dłużn ik, bez zgody okręgowego ufZ{~ du
ziemskiego, odda grunt w użytkowanie osobie trzecie'j,
g) jeżeli dłużnik n ie ubezpieczy od ognia bu dynków, których waitość uwzględniono przy
przyznaniu pożyczki, lub na których wzniesienie została udzielona inn.a , pożyczka z runduszów państwowych, przyczem ubezpieczenie
winno nastąpić w jednej z instytucyj ubezpieczeniowych, wskazanych przez okręgowy
urząd ziemski, w wysokości, określonej przez
, tenże urząd i z zastrzeżeniem, że wypłata
odszkodowania pogorzelowego właścicielowi
nie moze nastąpić bez zgody okręgowego
urzędu ziemskiegO',
h) jezeli dłuznik nie uiści dwóch kolejnych skła
dek asekutacyjnych".
J

§ 13.

Część

4 § 27 tego

rozperządzenia skre-

śle! się.

,

§ 14.

ohowiązującą

Rozporządzenie

z Qniem

ninie jsze uzyskuje met

ogłoszenia;

Minister Reform Relnych: Witold Staniewic~
, Minister Skarbu: (1, Czecbowicz

929.
Rozporządzenie Ministra Komunikacji '
z dnia 18 listepada 1921 r.

wydane. w pOfozumieniu .z Mlnlsh'-em Pracy
t OpiekI Społec znej O wykonaniu Vi odniesieniu do pracowników kołejowych ustawy l dnia
2~ Ifstopad~ , 1925, r. w s pra.w ie . uzupełnien ia odszkodowama osob, dot kmętyc h skutkami nie·
szcz('jśliwych wypadkóW przy pracy w b. d zielnicy rosyjSkiej lub na wychodźtwie VI Rosji.

Na

moty art. 2, 6 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1925 r. w sprawie uzupełi1lenia odszkod OWania
osó)); dótkniętyth skutkami tiiesicze.śliwyćli wYJ=ladków przy pr'źlcy vi b. dzielniCY rosyjskl~j lub na wychodźtwie w . Rosji (Dz. U. R. p; N2 125, pOi. 892)
zarządza siQ co nZlste:puj~:

Dyrekcje kolei p aństw ewych przyst<1pi~
do ustalenia i wypłaty dodatków wyrównawczych, przewidzia:ńych Wart. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1925 r. (Dz. U. R. p; N2 125, poz.- 892)
oseb om, pobierającym rente: Ul nieszczęślIwe wypadki, które zdarżyły się przed dniem 1 tipca 1924 r.
na polskich kolejach paMtwowych na te(efl'ie b. ztJ;bOfU rosyjskiego nieza leżn:e od tego, czy wypadek
zdarzył sie: w czasie zarządu b , w ła dz taborczych,
czy okupacyjnych, czy tez w czasie z arządu pelskich
władz · kolejowych, . oraz oSdbom, po bi e rającym tent~
za nieszczęśliw e wypadl~i, które zdarzyły s-ię na kQ[e ~
jath w tymie' czasie ńa wyc h edżtwie w Rós}i.
Dodatki wyrów nawcze wypłacone zosta ną upraVP
nionemu jednorazowo.
.'
O przyzn<ln iu dod a tku wyrównawczego na-Ie:zy
powiadomić uprawnionego z odnośnym wyjaśnien iem

§ 1.

niezwłocznie

tytułu wypłaty.

§ 2. Ustalenia wysokośd deda tl~(J wy równaWczego dla pracowników kelejowy c h, wymienle nych
w 9 1 n iniej s t egó rozporządze nia, dokenają dyrekcje
kelejowe według postanowień art. 3 ustawy z dnia
26 listopada 1925 r_
.
Os'obom. które w tym czasi~ uzyskały jednerazową odprawt:, zwalniaj ącą w myśl e bowią zujących
przepisów od dalszego wypłacc)nia rent, przysługuje
prawo do dedatku wyrównawczego tylko w tym przypadku, gdy zastrzeżena została rewizja edszkodowania. W tych razach do ekr e ślenia n a leżnego dodatku
stosują s it: przepisy art. 5 pomienianej us tawy.
'§ 3. Osobom podpadającym pod lit. b) i cJ
art. 1 ustawy wymienien ej w § 1 niniejszego rozporządzen ia , którym polSKie władze kol ej owe przyznały
prawo do renty przed wyd a niem niniejszego rozpo- '
rządzenia, niez a lf'żnie od dodatku wyrównawczego
wypłacene będą renty za czas cd 1 lipca 1924 r. da
dnia przyznania renty przez polskie władze kolejewe. I

§. 4. Od określonegO' w powyższy spesób do-:
datku wyrównawczego petrąca sit: sumy wypłac one
na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. (Dz. U. R. P. N2 4,
poz. 35).

§ 5. Jeżeli osoby, wymienione ped lit. b) art. f
ustawy · z dnia 26 listopada 1925 r. posiadają tytuły
prawne, udowodnione aktami ugody; wyrokami są
dowemi, rezo lu cjami rentowerni i t. p., mują zgłosić
swe roszczenia do dyrekcji kolei pań stw owych, na
której terenie óbecnie zamieszkują.
. Osobom tym wypłacą dyrekcje kolejowe renty
ustalone w tytułach prawnych, a przerachowane na
podstawie przepisów rozporządzenia Prezyd enta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. lDz. U. R. P.
N'2 115, poz. 1029).
§ 6. Pra wo do renty i dodatków wyrównawczych dla osób wymienionych pod lit. c) art. 1 ustawy
z dnia 26 listop a da 1925 r., ja k również dla osób,
wymieniony ch pod lit. b) tegoż artykułu , jeśli nie
posiadają udewodnionych tytułów prawnych, dtaz
wysokość rent, należnych tym osóbom, ustalają komisje odszkodowań, istniejące przy dyrekcjach kolei

