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658. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu, Spra
wiedliwości, i Rolnictwa 

:';"': ' 

z qnia 14 lipca 1928 r. 

o rejestrze zastawowym rolaiczym i znaka<:b za
stawniczych. 

Na podstawie art. 7( 8 i 22 ,rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marcIa 1928 r. 
o rejestrowym zastawie rolniczym (Dz. U. R. P. 
Nr. 38, poz. 360) zarządza się co następuje: , 

§ 1. Przy każdym sądzie powiatowym (poko
jul, wykonywającym orzecznictwo w spr?wach cy
wilnych, prow,adzony będzie dla celu rejestrowego 
zastawu rOIlniczego rejestr ' zastawowy rolniczy dla 
całego okręgu, na który rozciąga się właściwość te
rytorjalna danego sądu. 

§ 2. Dla każdego gospodarstwa rolnego lub 
przedsiębiorstwa przemysłowo-rolńiczego prowa-
dzony będzie osobny rejestr zast1awowy. . 

Prawa zastawu na przedmiotach wchodzących 
w skład jednego i te,go samego gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa mogą być wpisane do jednego tyl
ko rejestru. 

§ 3 • . Każdy rejestr winien zawierać nagłówek 
i 7 pr,zedziałek (patrz wzór dołączony do niniejsze
go rozporządzenia). 

Nagłówek zawiera: numer bieżący rejestru, 
g,minę, wieś, liczbę spisową i ewentualną nazwę go
spodarstwa, którego rejestr dotyczy oraz właściciela 
nieruchomości. 

W pos'zczególnych przedziałkach będą uwi
docznione następujące dane: 

w pierwszej .:- numer kolejny wpisu; 
w drugiej - imię i nazwisko lub firma zastaw

cy z oznaczeniem tytułu, na podstawie którego pro
w.adzi dane gospodarstwo rolne lub przedsiębior
stwo przemysłowo-rolnicze (właściciel, dzieil'Ż'awca 
lub użytkownik); -

w trzeciej - dokładne oznaczenie przedmiotu 
zastawu, je'g.o ilość (waga) wr,az z wymienieniem 
cech cha,rakterystycznych; 

w czwartej - sum,a wierzytelnośCi zabezpie
czona zlastawem; 

w piątej - treść wpisu, z oznaczeniem liczby 
bieżącej dziennika dla spraw rejestru zastawu rol- · 
niczego, tytułu wierzytelno$ci zabezpieczonej za
stawem, umowy zastawniczej oraz firmy instytucji 
kredytowej, na rzecz której ustanowiono praw.o za-
stawu; , 

w szóstej - datę, w której wygasa prawo za-
stawu; ' . 

w siódmej - zmiany i wykreślenia dotyczące 
prawa zastawu, przedmiotu za~taw.u, wierzyteJności 
zabezpieczonej zastawem i osoby zastawnika z wy
mienieniem dokumentu lub przepisu uzasadniającego 
W'p~ oraz numeru bieżącego .dziennika. 

Dokonane wpisy w prze'dżiałkach piątej i ~iód:' 
mej po<;lpisuje prowadzący rejestr uw id Jczniająę 
obok datę dokonania wpisu. 

§ 4. Dla każdego rejestru przeznaczona bę
dzie odpowiednia ' ilość stronic. 

P'oszczególne rejestry winny być zebrana , \ 
w h)1PY o trwałej oprawie. 

Ka:żdy ·tQm oznaczony będzie na zewnątrz na
pisem "Rejestr zastawu rolniczego" tudzież rzym
ską liczbą według kolei założenia. 

W każdym tomie poszczególne stronice będą 
opatrzone nu,merami bieżącemi,a na ostatniej stro
nicy każdego tomu winn.o się znajdować podpisane 
przez sędzie~o i sekretarza sądu poświadczenia 
o ilości stronic. 

§ 5. Odpisy ' dokumentów będący'ch podstaw, 
wpisu w rejestrze należy zbierać w tomy o trwałej 
opr'awie . według kolejnych numerów dziennika 
spraw rejestru zastawu rolniczego. Każdy tom wi.
nien być 'oznaczony na okładce napisem "Księga za
łączników rejestru zastawu rolniczego" oraz ro
kiem, którego dotyczy. m 

Odpisy winny być poświadczone. 

§ 6. Rejestr ~astawowy prowadzi sekretarz , 
sądowy pod nadzorem sędziego. 

§ 7. Wpisy do rejestru mogą nastąpić tylko 
wskllltek uchwały (decyzji) sądu. 

§ 8. Wpisy do rejestru zastawowego będą we
dług krolejności wpływu wniosków. 

Przed ostatecznem załatwieniem jednego 
wniosku, dotyczącego jednego przedmiotu zastawu, 
nie można na zasadzie późniejszego wniosku dozwo
lić wpisu dotyczącego tego samego przedmiotu. 

§ 9. Każdy wpis winien być oddziellony od na-
stępnych linją poprzeczną. . 

Wpisy i części ich pozbawione znaczenia wsku
tek następnych zmian i wykreśleń należy podkreślić 
czerwonym atramentem. 

§ 10. Wnioski o wpis dO' rejestru zastawowe
go winny być składane na piśmie. 

Wniosek ma zawierać: ., 
1) 'oznaczenie sądu prowadząc~;gorejestr, do 

którego wniosek jest skierowany (sąd rejestrowy), 
2) imię i. nazwisko, Zlawód i miejsce zamieszka

nia wnioskodawcy, or,az osób, które zawiadomić na
leży o powziętej uchwale (decyzji) sądu, 

3) oznaczenie, że sprawa dotyczy rejestru za-
stawowego rolniczego, ' . 

4) zwięzłe ujęcie treś.ci wpisu, która ma być 
uja wni'Ona w ,rejestrze. : 'I , 

Do wniosku należy dołączyć tyle ,jego odpisów, ' 
ile jest osób, które zawiadomić należy o powzIętej 
uchwale (decyzji). 

§ 11. Dokumenty, na podstawie których ma 
nastąpić wpis, na1leży składać w oryginale. 

Dla księgi załączników winny być dołączone 
odpisy. Odpisy sporządzić należy na całym arkuszu 
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zwyczajnej ~ielkości, przyczem z boku ma być po
zostawione mie;sce s;;:erokości potrzebnej na oprawę. 

Dołączenie odpisów jest zbędne, jeżeli odpis 
dokumentu już się znajduje w księdze załączników. 

§ 12. Umowa ząstawnicz,a winna zawierać dó
kładne określenie przedmiotu zastawu przez szcze
gółowewymienienie jego jakości i ilości oraz miej
sca położenia (gmina, wieś i liczba spisowa) nieru
chomości, na której znajduje się przedmiot za-
stawu. . . 

Dane te whmy być również wyszczególnione 
we wniosku o wpis prawa zastawu. 

5 n. Jeżeli wniosek dotyczy prawa zastawu 
na przedmiocie należącym do gospodarstwa lub 
przedsiębiorstwa, dla którego istnieje już osobny re
jestr, wÓwC.<lS Wc wniosku wym~enić należy numer 
rejestru danego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa. 

§ 14. Je:tełi ~ni:osek nie odpowiada wymogom 
8 10 do 13, a z treŚci je~o nie wynika, :te należy go 
w każdym razie odrzucić, sąd zwróci wniosek wniQ
skodawcy do pO'prawienła lub uzupełnienia, takre.-
ślając odpowiedni termin. . 

Po upływie t~~o ' terminu nale!y wniosek od
rzucić, jeżeli wnioskodawca żądania sądu nie wy
konał. 

W razie zachodzących wątpliwości, czy przed
miot umowy zas4twniczej odpowiada postanowie
niom art. 4 rozporząd~enia Prezydenta Rzeczypo
spolitej o rejestrowym za.c;tawie rolniczym, sąd mo

' że przesłuchać strony i biegłych. 

§ 15. Z wyjątkiem przypadków wymienionych 
. 'W § 17 ninieis:zęgo rozpon;ądzenia orat w arf. 15 
ust. 1 ro~porządzenia Prezydenta .Rzeczypospolitej 
o rejestrowym zastawie rolniczym, sąd moŻie Z0ZWo

. lić na wpis. tylk.o na wniosek i w iego ~I'anicach. 

§ 16. Sąd może zezwolić na wpis tylko na 
podstawie do~umentów .urz.ędow'yc~ lub prywat
nych z sądowme lub notartalnte po,swlradczoneml pod
pisami osób. których prawa przez wpis zosłająogra-
niczone. . 

Na przeniesienie zarejestrowane~o prawa za
stawu na rzecz innej instytucji kredytowej sąd może 

, zezwolić na podstawie umowy zawartej w formie 
dokumentu prywatnego bez ' sądowego lub notarjal
nego poświadczenia podpisu osoby zbywającej reje
strowe prawo ' zastawu, jeżeli z wnieskiem o wpis 
pueni~s.ienia złożony zostanie sądowi oryginał umo
wy z.&sławniczej. 

§ 17. Jeieli pr~edmiot zastawu rejestrowel!o 
:to stał sprzedany w drodze egzekucji sądowej lub 
administracyjnej, wówczas władza przeprowadzają
ca sprzedaż za)Viadomi o tem sąd rejestrowy celem 

. uczynienia o tem 'wzmianki w rejestrze. 
Po prawomocności uchwały (decyzji) zatwłer

'dzającej lub ·rozstrzygającei rozdział ceny' licytacyj
'Dej za sprzedane przedmioty, sąd, który przeprowa
dził rozdziat, zar'ządzi wykreślenie wpisu dotyczą
,cego spuedanych przedmiotów z rejestru. a jeżeli 
w·szystkie przedmioty, b\d,cepne,clmiotem zastawu 
zostały sprzedane - wykreślenie ednoiłle,o prawa 
.... tawu. 

§ 18. W razie zwrócenia egzekucji do wierzy
telności zabezpieczonej rejestrowem prawem za
stawu, sąd rejestrowy na podstawie bądź to uchwa-' 
ły (decyzji) właściwego sądu, bądź też na pod~ta.wie 
zawiadomienia komornika . o zarządzonych .środkach 
egzekucyjnychżarządzi o tern wzmiankę w przę
działce siódmej rejestru (zmiany i .wykreślenia). 

5 19. Treść uchwały (decyzji) zapadłe; ~god
nie z wnioskiem i bez tadnych ograniczeń, może być 
ujęta w formie zwięzłej notatki z powołaniem się mi 
treść wniosku. . 

Uchwały (deCyZJe) odmawiające wpłsu 'W eał\)
ści lub w częśc1 winny zawierać uzasadnienie. 

I 
I 

§ 20. Uchwały (decyzje) winny byćdQręczo
rte wnioskodawcy oraz tym OSObOIń, których praw 
dotyczą dozwolone rtiemi wpisy. Z uchwałą (d~(!y- . 
zją) . należy równie~ doręct.yć odpis wni.Osk~. 

Oryginał umowy zastawniczej opatrzony po
świadczeniem dokonanego wpisu oraz inne żał~c~rtł.; 
ki złożone w oryginale, sąd żwrócł osobie wskaza
nej we wriiosku, a w braku tej wakazówki •• kłada:' 
iłł:cemu wniosek. 

I 21. Od uch~ał (decyzyj) sądu wydanych 
w postępowaniu rejestrowem służą środkiodwoław
ou według tych samych zasad, co w postępowaniu 
w sprawach rejestru handlowego. 

5 22. Rejestr zastawowy, księga zał,cllników 
oraz akta dotyc.zące rejestru :'Ą dostępne do prze
glądania dla osób interesowanych. w godzinachpr~ez 
s~d wyznaczonych pod nadzorem sekretarza • 

Odpisy, wyciągi i wSi.elkiego rQdza,ju poświad
c3:cnia z rejestru i dokumentów b4idł\ wyd.awme ,u 
żądanie osobom itneresowanym. 

8 23. Szczegółową instrukcję co da prowa
dzenia rejestru zastawowego, aktów sądowych, tu
dzież rejestrów pomocniczych w sprawach rejestro
wego zaslawu rolniczegQ ,wyda Miniśter Sprawie-
dliwości. . . 

§ 24.. Wytwory t"olnictwa :i przemysłu roJoG
~o, na których ustanowiono rejestrowe prawo ta
stawu, winny być oznaczone znakami dla odróżnie
niaod rauty ruchomości, będących w posiadaniu 
zastawcy. 

Znaki te, zawierające oznaczenie przedmiotu 
zastawu, jego gatunku, ilości i bliiszych ~narnion, 
konieclJ:nych dla stwierdzenia to~samQści praedmio
tu, winny być umieszczone w miejscu stałego pr •• -
chowywania przedmio\u zastawu w sposób dI. kei
dego widouny i zabezpieczone przed zoisz.cuniem. 
Na znaku zastawniczym ,winna być wym.ieniQ.na 
przedewsz,ystkiem osoba zastawnika. . . 

§ 25, W razie przeniesienia przedmiotuft
stawu w wyniku racjonalnej gospodarki do innego 
miejsca przechowania jednak w obrębie tego same
go gospodarstwa, którego rejestr dotyczy, Znak ~a
stawniczy winien być na now~miejseu umieazc.&o
aJ: w spos6b oknślO1lY ,w łXłP'nciD.im par ..... 
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§ 26. Znaki zastawnicze wykonane z trwałe
go materiału wydane będą prze'z instytućję kredyto
wą jednocżeśnie z podpisaniem umowy zastawniczej. 

Instytucja kredytowa udzielająca pożyczki pod 
zaśta'Y może ustalić dodatkowo inny jeszcze sposób 
·dla zabezpieczenia tożsamości przedmiotu zastawu. 

§ 27. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia. 
Minister Ska.rbu: G. CtechowiCz 
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Minister Sprawied1iwóśći: A. MeyutbWic~ 
Minister Rolnictwa: ' K. Niezabytowski 

\ 

Żał.czllik do § 3 rozp. Mio. ~bu. SptaWiecłL. Rola. , 
z dnia 14 lipca 1928 r. (poz. 658). 

Stronica lewa. 

,Rejestr zastawowy rolniczy Nt. ~ __ _ 

2.1 :~:a ,_-,-, __ ... _'-.~=. -_-.. _-.~=~~-_-.. _-.... ~-_-_-~= 
Liczba spisowa i nazwa··.··_. __ ... _ ............. __ 

2 3 4 
, Suma zabezpie-Prżedtniót zastawu 

,c~na. zasta:wę~ Imię i nazwisko , , .. 

(firma) zastawcy i tytuł posiadania Ilość Nazwa prżedmiótu i zńaki 
gospodatstwa lub ptzedsiębiorstwa i waga szozególóe 

zł. 11'. 
- I 

.. . .. .' .. .. .. . ., .•. .. .. - . ~ . <.. , -_o .- .- " .. -0 ' 0 • -. 

.. 

Stronica prawa . 
......... _ .......... .. ., ....... -.................................................... ,; ...... __ ........ _._ ... __ .. __ .... ~ .. _ ........... _ .. _ ......... _ .. _ ..... -. ...... -

3. , Imię i n'azwisko .. (firma) ..... .......... .. _--~ ............ ......... __ ...... _ .. "!" .. .. _ ....... ~ .. _-_ .... 

właściciela nieruchomo~ci 

----_._._._. __ ._._-_ .... _ .... _ .... _._- ,----------
5 6 7 

Zmiany i wykreślenia . 
Data zgaśnię-.. . . 

T r e , ć w p i El u cia prawa za- Do Nr. 
, stawu wpisu 

T r e Ś ~ 
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